
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
โดยท่ีเป0นการสมควรมีระเบียบว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐให�เหมาะสมสอดคล�องกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ 

วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา 
๕๘ วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรค
สามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ 
วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ 
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา 
๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง 
(๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ 
วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห�งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป0นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง เป0นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข�อความท่ัวไป 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
นิยาม 

   

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง/หน�า ๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า ผู�ดํารงตําแหน�งในหน�วยงานของรัฐ 

ดังต�อไปนี้ 
(๑) ราชการส�วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน�าส�วนราชการท่ีเรียกชื่อ

อย�างอ่ืนและมีฐานะเป0นนิติบุคคล 
(๒) ราชการส�วนภูมิภาค หมายถึง ผู�ว�าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส�วนท�องถ่ิน หมายถึง นายกองค2การบริหารส�วนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี นายกองค2การบริหารส�วนตําบล ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือ
ผู�ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู�ว�าการ ผู�อํานวยการ กรรมการผู�จัดการใหญ� หรือ
ผู�ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า 

(๕) องค2การมหาชน หมายถึง ผู�อํานวยการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า 

(๖) องค2กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการ
สํานักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน เลขาธิการคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ผู�ว�า
การตรวจเงินแผ�นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

(๗) องค2กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
(๘) หน�วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
(๑๐) หน�วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการ

วุฒิสภา เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล�า เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง 

(๑๑) หน�วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า 

(๑๒) หน�วยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู�บริหารสูงสุดของ
หน�วยงานตามกฎหมายจัดต้ังหน�วยงานนั้น 

“หัวหน�าเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�าสายงานซ่ึงปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน�วยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�เป0นหัวหน�า
เจ�าหน�าท่ี 

“ผู�มีผลประโยชน2ร�วมกัน” หมายความว�า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข�าเสนอ
ราคา หรือเข�ายื่นข�อเสนอในการจัดซ้ือจัดจ�างต�อหน�วยงานของรัฐใด เป0นผู�มีส�วนได�เสียไม�ว�าโดย
ทางตรง หรือทางอ�อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาหรือเข�ายื่น
ข�อเสนอต�อหน�วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การมีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกล�าวข�างต�น ได�แก� การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล�าวมีความสัมพันธ2กันในลักษณะ 
ดังต�อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ2กันในเชิงบริหาร โดยผู�จัดการ หุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการ
ผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช�อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเข�าเสนอราคาหรือเข�ายื่นข�อเสนอต�อหน�วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

(๒) มีความสัมพันธ2กันในเชิงทุน โดยผู�เป0นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญ หรือผู�เป0น
หุ�นส�วนไม�จํากัดความรับผิดในห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป0นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือเป0นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเข�าเสนอราคาหรือเข�ายื่นข�อเสนอต�อ
หน�วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

คําว�า “ผู�ถือหุ�นรายใหญ�” ให�หมายความว�า ผู�ถือหุ�นซ่ึงถือหุ�นเกินกว�าร�อยละยี่สิบห�า
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืนตามท่ีผู�รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ2กันในลักษณะไขว�กันระหว�าง (๑) และ (๒) โดยผู�จัดการ หุ�นส�วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป0นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือเป0นผู�ถือหุ�น
รายใหญ�ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท่ีเข�าเสนอราคาหรือเข�ายื่น
ข�อเสนอต�อหน�วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน�ง การเป0นหุ�นส�วน หรือการเข�าถือหุ�นดังกล�าวข�างต�นของคู�สมรส
หรือบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให�ถือว�าเป0นการดํารงตําแหน�ง การเป0น
หุ�นส�วน หรือการถือหุ�นของบุคคลดังกล�าว 

ในกรณีบุคคลใดใช�ชื่อบุคคลอ่ืนเป0นผู�จัดการ หุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ 
ผู�บริหาร ผู�เป0นหุ�นส�วน หรือผู�ถือหุ�นโดยท่ีตนเองเป0นผู�ใช�อํานาจในการบริหารท่ีแท�จริง หรือเป0น
หุ�นส�วน หรือผู�ถือหุ�นท่ีแท�จริงของห�างหุ�นส�วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล�วแต�กรณี 
และห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข�องได�เข�าเสนอราคาหรือเข�ายื่น
ข�อเสนอต�อหน�วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให�ถือว�าผู�ยื่นข�อเสนอนั้นมีความสัมพันธ2กันตาม (๑) 
(๒) หรือ (๓) แล�วแต�กรณี 

“การขัดขวางการแข�งขันอย�างเป0นธรรม” หมายความว�า การท่ีผู�ยื่นข�อเสนอราย
หนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย�างใด ๆ อันเป0นการขัดขวาง หรือเป0นอุปสรรค หรือไม�เปOดโอกาสให�มี
การแข�งขันอย�างเป0นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข�อเสนอต�อหน�วยงานของรัฐ ไม�ว�าจะกระทําโดย
การสมยอมกัน หรือโดยการให� ขอให� หรือรับว�าจะให� เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย2สิน 
หรือประโยชน2อ่ืนใดหรือใช�กําลังประทุษร�าย หรือข�มขู�ว�าจะใช�กําลังประทุษร�าย หรือแสดงเอกสาร
อันเป0นเท็จ หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค2ท่ีจะแสวงหา
ประโยชน2ในระหว�างผู�ยื่นข�อเสนอด�วยกัน หรือเพ่ือให�ประโยชน2แก�ผู�ยื่นข�อเสนอรายหนึ่งรายใดเป0นผู�มี
สิทธิทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข�งขันอย�างเป0นธรรม หรือเพ่ือให�เกิด
ความได�เปรียบหน�วยงานของรัฐโดยมิใช�เป0นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“ผู�มีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว�า คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ตามข�อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข�อ ๗๐ 
คณะกรรมการซ้ือหรือจ�าง โดยวิธีคัดเลือกตามข�อ ๗๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปตามข�อ ๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข�อ 
๑๒๐ คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
ตามข�อ ๑๔๖ คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีคัดเลือกตามข�อ 
๑๔๙ และคณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบตามข�อ ๑๕๕ 

“ระบบข�อมูลสินค�า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว�า ข�อมูล
รายละเอียดของสินค�าท่ีผู�ประกอบการได�ลงทะเบียนไว�ในระบบจัด ซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วย
อิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดง
รายละเอียดของสินค�า ภาพสินค�า พร�อมคําบรรยายประกอบตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให�
หมายความรวมถึงงานบริการ หรืองานจ�างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การมีส�วนได�เสียในเรื่องท่ีประชุมพิจารณา 
   

 
ข�อ ๕  ในกรณี ท่ี มี เห ตุอันควรสงสัยว�าประธานกรรมการหรือกรรมการใน

คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ2มีส�วนได�เสียโดยตรงหรือโดยอ�อมในเรื่องซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาหรือไม� 
ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ2ท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
ส�วนท่ี ๓ 

ผู�มีอํานาจและการมอบอํานาจ 
   

 
ข�อ ๖  ผู�มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได�แก� ผู�ซ่ึงดํารงตําแหน�งเป0นหัวหน�า

หน�วยงานของรัฐ เว�นแต�กระทรวงกลาโหมหรือหน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีผู�รักษาการตามระเบียบประกาศ
กําหนดให�หน�วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน�วยงานระดับใด ผู�บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน�งใด 
มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ก็ให�กระทําได� และเม่ือได�กําหนดเป0นประการใดแล�ว ให�แจ�งผู�รักษา
การตามระเบียบและสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
ข�อ ๗  ผู�มีอํานาจดําเนินการตามข�อ ๖ หรือผู�มีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจ�างตามระเบียบ

นี้จะมอบอํานาจเป0นหนังสือให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งใดก็ได�ซ่ึงสังกัดหน�วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให�
คํานึงถึงระดับ ตําแหน�ง หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจเป0นสําคัญ 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู�รับมอบอํานาจมีหน�าท่ีต�องรับมอบอํานาจนั้น
และจะมอบอํานาจนั้นให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนต�อไปไม�ได� เว�นแต� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) การมอบอํานาจให�แก�ผู�ว�าราชการจังหวัด ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้น
ต�อไปได�ในกรณี ดังต�อไปนี้ 

(ก) กรณีมอบอํานาจให�แก�รองผู�ว�าราชการจังหวัด ผู�ช�วยผู�ว�าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัด หรือหัวหน�าส�วนราชการประจําจังหวัด ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดแจ�งให�ผู�มอบอํานาจชั้นต�น
ทราบด�วย 

(ข) กรณีมอบอํานาจให�แก�บุคคลอ่ืน นอกจากท่ีกล�าวใน (ก) จะกระทําได�ต�อเม่ือ
ได�รับความเห็นชอบจากผู�มอบอํานาจชั้นต�นแล�ว 

(๒ ) การมอบ อํานาจและการมอบ อํานาจต�อตามระเบียบหรือ คําสั่ งของ
กระทรวงกลาโหม หรือของหน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข�อ ๖ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต�อไว�เป0นการ
เฉพาะก็ให�เป0นไปตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น 

เพ่ือความคล�องตัวในการจัดซ้ือจัดจ�าง ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐมอบอํานาจในการ
สั่งการและดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง ให�แก�ผู�ดํารงตําแหน�งรองลงไปเป0นลําดับ 

ให�ผู�มอบอํานาจส�งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน
ทราบทุกครั้ง 

 
ข�อ ๘  ในกรณีท่ีมีความจําเป0นเพ่ือประโยชน2ของภาครัฐโดยรวม หน�วยงานของรัฐใด

จะมอบอํานาจให�หน�วยงานของรัฐแห�งอ่ืนดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแทนก็ให�กระทําได� โดยให�ผู�มอบ
อํานาจส�งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
ส�วนท่ี ๔ 

การดําเนินการด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 
   

 
ข�อ ๙  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด�วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส2 ให�หน�วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ผ�านทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Government Procurement : 
e - GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ให�หน�วยงานของรัฐใช�เอกสารท่ีจัดพิมพ2จากระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วย
อิเล็กทรอนิกส2เป0นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบนี้ 

 
ข�อ ๑๐  ให�กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างผ�าน

ทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐและผู�ประกอบการใช�เป0น
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ 

 
ส�วนท่ี ๕ 

การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๑๑  เม่ือหน�วยงานของรัฐได�รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช�ในการ

จัดซ้ือจัดจ�างจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือผู�มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ี
หรือผู� ท่ีได�รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปcเสนอหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

แผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปcให�ประกอบด�วยรายการอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจ�าง 
(๒) วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจ�างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาท่ีคาดว�าจะจัดซ้ือจัดจ�าง 
(๔) รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปcตาม

วรรคหนึ่งแล�ว ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีประกาศเผยแพร�แผนดังกล�าวในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน�วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให�ปOดประกาศโดย
เปOดเผย ณ สถานท่ีปOดประกาศของหน�วยงานของรัฐนั้น เว�นแต�กรณีท่ีบัญญัติไว�ตามความในมาตรา 
๑๑ วรรคหนึ่ง 

หากหน�วยงานของรัฐไม�ได�ประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ�างโครงการใดใน
ระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม�สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในโครงการนั้นได� 

 
ข�อ ๑๒  หลังจากท่ีได�ประกาศเผยแพร�แผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปcตามข�อ ๑๑ แล�ว 

ให�หน�วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างให�เป0นไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 
๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล�วแต�กรณี เพ่ือให�พร�อมท่ีจะทําสัญญาหรือข�อตกลงได�ทันทีเม่ือได�รับ
อนุมัติทางการเงินแล�ว 

 
ข�อ ๑๓  ในกรณีท่ีมีความจําเป0นต�องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปc ให�

เจ�าหน�าท่ีหรือผู� ท่ี ได�รับมอบหมายในการปฏิบั ติงานนั้นจัดทํารายงานพร�อมระบุเหตุผลท่ีขอ
เปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�
ดําเนินการตามข�อ ๑๑ วรรคสาม ต�อไป 

 
ส�วนท่ี ๖ 

การตรวจสอบผู�มีผลประโยชน2ร�วมกัน 
   

 
ข�อ ๑๔  เพ่ือเป0นการเปOดโอกาสให�มีการแข�งขันกันอย�างเป0นธรรม ให�ผู�มีหน�าท่ี

ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอแต�ละรายว�าเป0นผู�มีผลประโยชน2
ร�วมกันหรือไม� หากปรากฏว�ามีผู�ยื่นข�อเสนอเป0นผู�มีผลประโยชน2ร�วมกัน ให�ผู�มีหน�าท่ีตรวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอดังกล�าวทุกรายออกจากการเป0นผู�ยื่นข�อเสนอในครั้งนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๕  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอแต�ละรายตามข�อ ๑๔ ให�
เจ�าหน�าท่ีกําหนดให�ผู�ยื่นข�อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต�างหาก โดยอย�างน�อยต�องมี
เอกสารดังต�อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเป0นนิติบุคคล 
(ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนา
ถูกต�อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห2สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และ
บัญชีรายชื่อผู�ถือหุ�นรายใหญ� (ถ�ามี) พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

(๒) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเป0นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให�ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป0นหุ�นส�วน (ถ�ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู�เป0นหุ�นส�วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

(๓) ในกรณีผู�ยื่นข�อเสนอเป0นผู�ยื่นข�อเสนอร�วมกันในฐานะเป0นผู�ร�วมค�า ให�ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร�วมค�าฝeาย
ใดเป0นบุคคลธรรมดาท่ีมิได�ถือสัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ�าผู�ร�วมค�าฝeายใดเป0น
นิติบุคคลให�ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (๑) 

(๔) เอกสารอ่ืนตามท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด เช�น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย2 
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให�ยื่นมาพร�อมกับการยื่นข�อเสนอตาม
วิธีการท่ีกําหนดในระเบียบนี้ 

 
ส�วนท่ี ๗ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
   

 
ข�อ ๑๖  เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างในแต�ละโครงการ ให�หน�วยงานของรัฐ

จัดให�มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ�างพร�อมท้ัง
เอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต�อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซ้ือหรือขอจ�างตามความในหมวด ๒ ส�วนท่ี ๒ หมวด ๓ ส�วนท่ี ๒ 
และหมวด ๔ ส�วนท่ี ๒ แล�วแต�กรณี 

(๒) เอกสารเก่ียวกับการรับฟgงความคิดเห็นร�างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ�ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
(๔) ข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู�ชนะการจัดซ้ือจัดจ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) สัญญาหรือข�อตกลงเป0นหนังสือ รวมท้ังการแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลงเป0น
หนังสือ (ถ�ามี) 

(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจ�างโครงการใดจะต�องมีเอกสารหลักฐานใดให�เป0นไปตามวิธีการจัดซ้ือ

จัดจ�างนั้น  ท้ังนี้ การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีได�ดําเนินการผ�านระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 
หน�วยงานของรัฐสามารถใช�เอกสารท่ีจัดทําในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2เป0น
เอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได� 

 
หมวด ๒ 

การซ้ือหรือจ�าง 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
ข�อ ๑๗  การดําเนินการในหมวดนี้ไม�ใช�บังคับกับงานจ�างท่ีปรึกษาและงานจ�าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
 
ข�อ ๑๘  ในกรณีท่ีมีการซ้ือหรือจ�างเพ่ือจัดทําพัสดุเอง ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

แต�งต้ังผู�ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมี
คุณสมบัติ และหน�าท่ีเช�นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว�นแต�หน�วยงานของรัฐท่ีกําหนดให�มี
ผู�รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู�แล�ว 

 
ข�อ ๑๙  หน�วยงานของรัฐแห�งใดประสงค2จะซ้ือหรือจ�างให�กับหน�วยงานของรัฐแห�งอ่ืน 

ให� กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการซ้ือหรือจ�าง ซ่ึงอย�างน�อยต�อง
ประกอบด�วยประเภทหรือชนิดของพัสดุท่ีต�องการซ้ือหรือจ�าง วิธีการซ้ือหรือจ�าง และการทําสัญญา
หรือข�อตกลงเป0นหนังสือเสนอต�อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได�รับความ
เห็นชอบแล�ว ให�หน�วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดต�อไป 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ 
และรายละเอียดการดําเนินการซ้ือหรือจ�างตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได� 

 
ข�อ ๒๐  การแบ�งซ้ือหรือแบ�งจ�างโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�างในครั้งเดียวกันเพ่ือให�

วิธีการซ้ือหรือจ�างหรืออํานาจในการสั่งซ้ือสั่งจ�างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได� 
กรณีใดจะเป0นการแบ�งซ้ือหรือแบ�งจ�างให�พิจารณาถึงวัตถุประสงค2ในการซ้ือหรือจ�าง

ครั้งนั้นและความคุ�มค�าของทางราชการเป0นสําคัญ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส�วนท่ี ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ�าง 

   
 

การจัดทําร	างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก	อสร!าง 

 
ข�อ ๒๑  ในการซ้ือหรือจ�างท่ีมิใช�การจ�างก�อสร�าง ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ัง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือจะให�เจ�าหน�าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทําร�าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�าง รวมท้ังกําหนด
หลักเกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอด�วย 

เพ่ือให�การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างมี
มาตรฐาน และเป0นประโยชน2ต�อทางราชการ หากพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมแล�ว ให�กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือ
รายการในการก�อสร�างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได� หรือในกรณีพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างใดยังไม�มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมแต�มีผู�ได�รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ2ไว�กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล�ว ให�
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างหรือรายการในการก�อสร�างให�
สอดคล�องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู�มือผู�ซ้ือหรือใบแทรกคู�มือผู�ซ้ือท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

ในการจ�างก�อสร�าง ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง 
หรือจะให�เจ�าหน�าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก�อสร�าง หรือจะดําเนินการจ�าง
ตามความในหมวด ๔ งานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างก็ได� 

องค2ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให�เป0นไปตามท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป0นและเหมาะสม 

 
รายงานขอซ้ือหรือขอจ!าง 

 
ข�อ ๒๒  ในการซ้ือหรือจ�างแต�ละวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร�างตามข�อ 

๒๓ และข�อ ๗๙ วรรคสอง ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�างเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี ตามรายการดังต�อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป0นท่ีต�องซ้ือหรือจ�าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป

รายการงานก�อสร�างท่ีจะซ้ือหรือจ�าง แล�วแต�กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�าง 
(๔) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง โดยให�ระบุวงเงินงบประมาณ ถ�าไม�มีวงเงินดังกล�าวให�

ระบุวงเงินท่ีประมาณว�าจะซ้ือหรือจ�างในครั้งนั้น 
(๕) กําหนดเวลาท่ีต�องการใช�พัสดุนั้นหรือให�งานนั้นแล�วเสร็จ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจ�างและเหตุผลท่ีต�องซ้ือหรือจ�างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
(๘) ข�อเสนออ่ืน ๆ เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป0นในการซ้ือ 

หรือจ�าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ�างกรณีจําเป0นเร�งด�วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ2ท่ีไม�อาจคาดหมาย

ได�ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจําเป0นต�องใช�พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซ้ือหรือจ�างท่ีมีวงเงินเล็กน�อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
ความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซ่ึงไม�อาจทํารายงานตามปกติได� เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการท่ีเห็นว�าจําเป0นก็ได� 

 
ข�อ ๒๓  ในการซ้ือท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร�าง ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานเสนอหัวหน�า

หน�วยงานของรัฐ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี ตามรายการดังต�อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป0นท่ีต�องซ้ือ 
(๒) รายละเอียดของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร�างท่ีต�องการซ้ือ รวมท้ังเนื้อท่ีและท�องท่ีท่ี

ต�องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท�องท่ีนั้น 
(๔) ราคาซ้ือขายของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร�างใกล�เคียงบริเวณท่ีจะซ้ือครั้งหลังสุด

ประมาณ ๓ ราย 
(๕) วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยให�ระบุวงเงินงบประมาณ ถ�าไม�มีวงเงินดังกล�าวให�ระบุวงเงิน

ท่ีประมาณว�าจะซ้ือในครั้งนั้น 
(๖) วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีต�องซ้ือโดยวิธีนั้น 
(๗) ข�อเสนออ่ืน ๆ เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป0นในการซ้ือ 
 
ข�อ ๒๔  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข�อ 

๒๒ หรือข�อ ๒๓ แล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามวิธีซ้ือหรือจ�างนั้นต�อไปได� 
 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ!าง 
 
ข�อ ๒๕  ในการดําเนินการซ้ือหรือจ�างแต�ละครั้ง ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ัง

คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร�อมกับกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล�วแต�กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให�คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างแต�ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต�อหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ�ามีเหตุท่ีทําให�การรายงานล�าช�า ให�เสนอหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให�ตามความจําเป0น 

 
ข�อ ๒๖  คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างตามข�อ ๒๕ แต�ละคณะประกอบด�วย ประธาน

กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย�างน�อย ๒ คน ซ่ึงแต�งต้ังจากข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน�วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน 
โดยให�คํานึงถึงลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังเป0นสําคัญ 

ในกรณีจําเป0นหรือเพ่ือประโยชน2ของหน�วยงานของรัฐจะแต�งต้ังบุคคลอ่ืนร�วมเป0น
กรรมการด�วยก็ได� แต�จํานวนกรรมการท่ีเป0นบุคคลอ่ืนนั้นจะต�องไม�มากกว�าจํานวนกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง 

ในการซ้ือหรือจ�างครั้งเดียวกัน ห�ามแต�งต้ังผู�ท่ีเป0นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส2 กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือกเป0น
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างทุกคณะ ควรแต�งต้ังผู�ชํานาญการหรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานซ้ือ หรือจ�างนั้น ๆ เข�าร�วมเป0นกรรมการด�วย 

 
ข�อ ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการแต�ละคณะ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อย

กว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให�ประธานกรรมการและกรรมการแต�ละคนมีเสียงหนึ่งใน
การลงมติ โดยประธานกรรมการต�องอยู�ด�วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม�สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได�ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ังประธานกรรมการคนใหม�เป0นประธานกรรมการแทน 

มติของคณะกรรมการให�ถือเสียงข�างมาก ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธาน
กรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้ขาด เว�นแต�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให�ถือมติเอก
ฉันท2 

กรรมการของคณะใดไม�เห็นด�วยกับมติของคณะกรรมการ ให�ทําบันทึกความเห็น
แย�งไว�ด�วย 

ประธานกรรมการและกรรมการ จะต�องไม�เป0นผู�มีส�วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอหรือ
คู�สัญญาในการซ้ือหรือจ�างครั้งนั้น  ท้ังนี้ การมีส�วนได�เสียในเรื่องซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการ และกรรมการให�เป0นไปตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว�าตนเป0นผู�มีส�วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอหรือ
คู�สัญญาในการซ้ือ หรือจ�างครั้งนั้น ให�ประธานหรือกรรมการผู�นั้นลาออกจากการเป0นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีตนได�รับการแต�งต้ังนั้น และให�รายงานหัวหน�าหน�วยงานของรัฐทราบเพ่ือ
สั่งการตามท่ีเห็นสมควรต�อไป 

 
วิธีการซ้ือหรือจ!าง 

 
ข�อ ๒๘  การซ้ือหรือจ�าง กระทําได� ๓ วิธีดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 
ข�อ ๒๙  การซ้ือหรือจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป กระทําได� ๓ วิธีดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 
(๓) วิธีสอบราคา 
 
ข�อ ๓๐  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2 (e - market) คือ การซ้ือหรือจ�างท่ีมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีไม�ซับซ�อนหรือเป0นสินค�าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน และได�กําหนดไว�
ในระบบข�อมูลสินค�า (e - catalog) โดยให�ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic 
Market : e - market) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ซ่ึงสามารถกระทําได� ๒ ลักษณะดังนี้ 

(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต�ไม�เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส2 คือ การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมี
วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ข�อ ๓๑  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 (e - bidding) คือ การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ง 

ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป0นสินค�าหรืองานบริการท่ีไม�ได�กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว�ในระบบข�อมูลสินค�า (e - catalog) โดยให�ดําเนินการในระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
ข�อ ๓๒  วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

แต�ไม�เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�กระทําได�ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐนั้นต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีมีข�อจํากัดใน
การใช�สัญญาณอินเตอร2เน็ต ทําให�ไม�สามารถดําเนินการผ�านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส2หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ได�  ท้ังนี้ ให�เจ�าหน�าท่ีระบุเหตุผลความจําเป0นท่ีไม�อาจดําเนินการซ้ือหรือ
จ�างด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ไว�ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ�างตาม
ข�อ ๒๒ ด�วย 

 
ข�อ ๓๓  รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป0นจะกําหนดวงเงินการซ้ือหรือจ�างตามข�อ ๓๐ 

ข�อ ๓๑ หรือข�อ ๓๒ แตกต�างไปจากท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ ให�เสนอต�อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วให�รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส/ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๓๔  ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2พร�อม
ประกาศเชิญชวนตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ�าจําเป0นต�องมี
ข�อความ หรือรายการแตกต�างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไว�ในแบบและไม�ทําให�หน�วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให�กระทําได� เว�นแต�หัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐเห็นว�าจะมีปgญหาในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอ ก็ให�ส�งร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญ
ชวนดังกล�าวไปให�สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก�อน 

การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญชวนตาม
วรรคหนึ่ง ให�กําหนดเป0นวันถัดจากวันสุดท�ายของระยะเวลาการเผยแพร�ประกาศและเอกสารซ้ือหรือ
จ�าง โดยกําหนดเป0นวัน เวลา ทําการเท�านั้น และเวลาในการเสนอราคาให�ถือตามเวลาของระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2เป0นเกณฑ2 

 
ข�อ ๓๕  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง

ตามข�อ ๒๒ แล�วให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเผยแพร�ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส2ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐ เป0นเวลา
ติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๓ วันทําการ และให�ปOดประกาศโดยเปOดเผย ณ สถานท่ีปOดประกาศของ
หน�วยงานของรัฐนั้น 

 
ข�อ ๓๖  ให�กรมบัญชีกลางจัดส�งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส2ไปยังผู�ประกอบการท่ีได�ลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 ซ่ึง
ได�นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข�อมูลสินค�าตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส2ของหน�วยงานของรัฐ และจัดส�งให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินผ�านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส2 

ในกรณีท่ีผู�ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ�าง
ดังกล�าว และยังไม�ได�ลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 หากประสงค2จะเข�า
ร�วมเสนอราคาในครั้งนั้น จะต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2และ
จะต�องนํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข�อมูลสินค�าก�อนการเสนอราคา 

 
ข�อ ๓๗  เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2 ให�ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป0นการซ้ือหรือจ�าง ตามข�อ ๓๐ (๑) ให�ผู�ประกอบการเข�าสู�ระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส2 และให�เสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถเสนอราคาได�เพียงครั้งเดียว 
(๒) กรณีเป0นการซ้ือหรือจ�าง ตามข�อ ๓๐ (๒) ให�ผู�ประกอบการเข�าสู�ระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส2 โดยต�องลงทะเบียนก�อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร�อมท้ังให�
ทําการทดสอบระบบเป0นเวลา ๑๕ นาที และให�เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคาก่ี
ครั้งก็ได� 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห�ามมิให�ร�นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนด
วันเสนอราคา เว�นแต�เป0นกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจ�งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ปgญหาข�อขัดข�องเก่ียวกับการเสนอราคาผ�านระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 และเม่ือได�
ดําเนินการเป0นประการใดแล�วให�กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด�วย 

 
ข�อ ๓๘  เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข�อ ๓๗ แล�ว หากปรากฏว�ามีผู�เสนอราคา

ตํ่าสุดเท�ากันหลายราย ให�เจ�าหน�าท่ีพิจารณาราคาตํ่าสุดของผู� ท่ี เสนอราคาเข�าสู�ระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส2ในลําดับแรกเป0นผู�ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

ในกรณีท่ีมีผู�เข�าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว�าราคาท่ีเสนอมีความเหมาะสม
และเป0นประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐ ให�เจ�าหน�าท่ีเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�า
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณารับราคาของผู�เสนอราคารายนั้นได� 

ถ�าไม�มีผู�เข�าเสนอราคา ให�เจ�าหน�าท่ีเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�า
เจ�าหน�าท่ี เพ่ือพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจ�างในครั้งนั้นและดําเนินการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส2ใหม� หรือจะดําเนินการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล�วแต�กรณี ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะ
ดําเนินการซ้ือ หรือจ�างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืน ให�เริ่มกระบวนการซ้ือหรือ
จ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�างตามข�อ ๒๒ 

 
ข�อ ๓๙  ในกรณีท่ีปรากฏว�าราคาของผู�เสนอราคารายตํ่าสุดท่ีชนะการเสนอราคายัง

สูงกว�าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�างตามข�อ ๒๒ ให�เจ�าหน�าท่ีดําเนินการดังนี้ 
(๑) ต�อรองราคากับผู�เสนอราคารายดังกล�าวผ�านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส2ให�

ตํ่าสุดเท�าท่ีจะทําได� หากผู�เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ�านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส2แล�ว หากราคาท่ีเสนอใหม�ไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือสูงกว�าแต�ไม�เกินร�อยละ
สิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือต�อรองแล�วไม�ยอมลดราคาอีก แต�ส�วนท่ีสูงกว�าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ�างนั้นไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป0นราคาท่ีเหมาะสมก็ให�
เสนอซ้ือหรือจ�างจากผู�เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ�าดําเนินการตาม (๑) แล�วไม�ได�ผล ให�แจ�งผู�เสนอราคาท่ีเสนอราคาถูกต�องตรง
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2ทุกรายผ�านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส2 เพ่ือให� เสนอราคาใหม�พร�อมกัน โดยให�ยื่นใบเสนอราคาผ�านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส2ภายในเวลาท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด หากผู�เสนอราคารายใดไม�ยื่นใบเสนอราคาใหม� 
ให�ถือว�าผู�เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไว�เดิม หากปรากฏว�าผู�เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอ
ราคาครั้งใหม�เสนอราคาไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือสูงกว�าแต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อยละ
สิบของวงเงินท่ีจะซ้ือ หรือจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป0นราคาท่ีเหมาะสมก็ให�เสนอซ้ือหรือจ�างจากผู�
เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ�าดําเนินการตาม (๒) แล�วไม�ได�ผล ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�าน
หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจ�างในครั้งนั้น  ท้ังนี้ การดําเนินการซ้ือหรือจ�างครั้ง
ใหม�ให�นําความในข�อ ๓๘ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๔๐  ภายหลังจากท่ีได�ผู�ชนะการเสนอราคาตามข�อ ๓๘ หรือข�อ ๓๙ แล�ว ให�
เจ�าหน�าท่ีจัดพิมพ2ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู�เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส2จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไว�ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ�น 

ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตามวรรคหนึ่ง เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสาร
ซ้ือ หรือจ�างด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2 หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุไม�ถูกต�องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส2 ให�ถือว�าผู�เสนอราคารายนั้นไม�ผ�านคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารซ้ือหรือ
จ�างด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2 ให�เจ�าหน�าท่ีเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ
พิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจ�างในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู�ท่ีเสนอราคาตํ่าในลําดับถัดไปเป0นผู�ชนะการ
เสนอราคาก็ได�  ท้ังนี้ ให�คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน2ของหน�วยงานของรัฐเป0นสําคัญ 

 
ข�อ ๔๑  ให�เจ�าหน�าท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ี

เก่ียวข�องท้ังหมดต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
 
ข�อ ๔๒  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและ

ผู�มีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจ�างแล�ว ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีประกาศผลผู�ชนะการซ้ือหรือจ�างในระบบ
เครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
และให�ปOดประกาศโดยเปOดเผย ณ สถานท่ีปOดประกาศของหน�วยงานของรัฐนั้น และแจ�งให�ผู�เสนอ
ราคาทุกรายทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส2 (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ 

 
ข�อ ๔๓  ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2

พร�อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ�าจําเป0นต�องมี

ข�อความ หรือรายการแตกต�างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไว�ในแบบและไม�ทําให�หน�วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให�กระทําได� เว�นแต�หัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐเห็นว�าจะมีปgญหาในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอ ก็ให�ส�งร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญ
ชวนดังกล�าวไปให�สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก�อน 

การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญชวนตาม
วรรคหนึ่ง ให�กําหนดเป0นวันถัดจากวันสุดท�ายของระยะเวลาการเผยแพร�ประกาศและเอกสารซ้ือหรือ
จ�าง โดยกําหนดเป0นวัน เวลา ทําการเท�านั้น และเวลาในการเสนอราคาให�ถือตามเวลาของระบบ
จัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2เป0นเกณฑ2 

 
ข�อ ๔๔  การซ้ือหรือจ�างพัสดุใดท่ีมีความจําเป0นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ�างจะต�อง

กําหนดเง่ือนไขไว�ในเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ให�ผู�ยื่นข�อเสนอนําตัวอย�าง
พัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให�หน�วยงานของรัฐกําหนดให�ผู�ยื่น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อเสนอนําตัวอย�างพัสดุนั้นมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ 
สถานท่ีท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด 

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งใดท่ีกําหนดให�ต�องมีเอกสารในส�วนท่ีเป0น
สาระสําคัญประกอบการยื่นข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอท่ียื่นผ�านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 
หากหน�วยงานของรัฐเห็นว�าเอกสารดังกล�าวมีปริมาณมากและเป0นอุปสรรคของผู�ยื่นข�อเสนอในการ
นําเข�าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�หน�วยงานของรัฐกําหนดให�ผู�ยื่นข�อเสนอนําเอกสารนั้น
พร�อมสรุปจํานวนเอกสารดังกล�าวมาส�ง ณ ท่ีทําการของหน�วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให�ลงลายมือ
ชื่อของผู�ยื่นข�อเสนอ พร�อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ�ามี) กํากับในเอกสารนั้นด�วย 

การกําหนดวันให�ผู�ยื่นข�อเสนอนําตัวอย�างพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส�งตามวรรคสอง ให�
หน�วยงานของรัฐกําหนดเป0นวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว�นแต�การ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งท่ีไม�อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได� ให�หน�วยงานของรัฐพิจารณากําหนด
มากกว�า ๑ วันได� แต�จํานวนวันดังกล�าวต�องไม�เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้ 
ให�ระบุไว�เป0นเง่ือนไขในเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ให�ชัดเจน 

 
ข�อ ๔๕  เม่ือผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบตามข�อ ๒๑ ได�จัดทําร�างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง
ตามข�อ ๒๒ พร�อมนําร�างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างเสนอ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเห็นว�าเพ่ือให�การกําหนด
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างเป0นไปด�วยความ
รอบคอบ เหมาะสม เป0นประโยชน2แก�หน�วยงานของรัฐ และไม�มีการกําหนดเง่ือนไขท่ีเป0นการขัดขวาง
การแข�งขันราคาอย�างเป0นธรรม อาจจัดให�มีการรับฟgงความคิดเห็นร�างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างพร�อมกับร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�าง
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2จากผู�ประกอบการก�อนก็ได�  ท้ังนี้ โดยมีหลักเกณฑ2ดังนี้ 

(๑ ) การ ซ้ือหรือจ�างครั้ งหนึ่ ง ซ่ึ งมีวงเงิน เกิน  ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท แต� ไม� เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีจะให�มีการเผยแพร�เพ่ือรับฟgงความ
คิดเห็นจากผู�ประกอบการหรือไม�ก็ได� 

(๒) การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�หน�วยงานของรัฐ
นําร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2เผยแพร�เพ่ือรับฟgงความ
คิดเห็นจากผู�ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป0นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต�างไปจากท่ีกําหนด
ไว�ในระเบียบนี้ ให�เสนอต�อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได�รับความเห็นชอบ
แล�วให�รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
ข�อ ๔๖  ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐนําร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2เผยแพร�เพื่อรับฟgงความคิดเห็นจากผู�ประกอบการตามข�อ ๔๕ ให�
หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีดําเนินการนําร�างเอกสารดังกล�าวเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรมบัญชีกลาง และของหน�วยงานของรัฐ เป0นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๓ วันทําการ เพ่ือให�
ผู�ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน�วยงานของรัฐท่ีจัดซ้ือจัดจ�างโดยตรง โดยเปOดเผยตัว 

 
ข�อ ๔๗  กรณีท่ีมีผู�มีความคิดเห็น ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีร�วมกับผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบ

จัดทําร�างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างตามข�อ ๒๑ 
พิจารณาว�าสมควรดําเนินการปรับปรุงแก�ไขหรือไม� โดยให�ดําเนินการดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล�วเห็นว�า ควรปรับปรุงร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�าง
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานพร�อมความเห็นและร�าง
ประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ท่ีได�ปรับปรุงแล�ว เสนอ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�นําร�างประกาศและร�าง
เอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ดังกล�าวเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน�วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป0นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๓ วันทําการ 
และให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีแจ�งผู�มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป0นหนังสือ 

(๒) กรณีพิจารณาแล�วเห็นว�า ไม�ควรปรับปรุงร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือ
จ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานพร�อมความเห็นเสนอ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได�รับความเห็นชอบแล�ว ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีแจ�งผู�
มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป0นหนังสือ 

 
ข�อ ๔๘  ภายหลังจากท่ีหน�วยงานของรัฐได�ดําเนินการตามข�อ ๔๕ หรือข�อ ๔๖ และ

ข�อ ๔๗ แล�วแต�กรณี เสร็จสิ้นแล�ว ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีดําเนินการเผยแพร�ประกาศและเอกสารซ้ือ
หรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน�วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
ข�อ ๔๙  การให�หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 รวมท้ังเอกสารท่ี

เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให�กระทําไปพร�อมกันกับการเผยแพร�ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 เพ่ือให�ผู�ประกอบการท่ีประสงค2จะเข�ายื่นข�อเสนอสามารถขอรับหรือขอ
ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ได�ต้ังแต�วันเริ่มต�นจนถึงวันสุดท�ายของการเผยแพร�ประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 

ในกรณีท่ีมีการขาย ให�กําหนดราคาพอสมควรกับค�าใช�จ�ายท่ีหน�วยงานของรัฐต�อง
เสียไปในการจัดทําเอกสารนั้น แต�ไม�รวมถึงค�าใช�จ�ายส�วนอ่ืนท่ีหน�วยงานของรัฐได�ใช�จ�ายจากเงิน
งบประมาณเพ่ือดําเนินการดังกล�าวแล�ว เช�น ค�าใช�จ�ายในการจ�างสํารวจออกแบบ หรือค�าจ�างท่ี
ปรึกษา 

ถ�ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนั้น และมีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส2ใหม� ให�ผู�รับหรือผู�ซ้ือเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งก�อน
มีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม� โดยไม�ต�องเสียค�าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 

 
ข�อ ๕๐  ให�กรมบัญชีกลางจัดส�งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส2ของหน�วยงานของรัฐให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินผ�านทางระบบอิเล็กทรอนิกส2 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๕๑  การเผยแพร�ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส2ตามข�อ ๔๘ ให�คํานึงถึงระยะเวลาในการให�ผู�ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือ
ยื่นข�อเสนอด�วยโดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

(๑ ) การ ซ้ือหรือจ�างครั้ งหนึ่ ง ซ่ึ งมีวงเงิน เกิน  ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท แต� ไม� เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�กําหนดไม�น�อยกว�า ๕ วันทําการ 

(๒) การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต�ไม� เกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�กําหนดไม�น�อยกว�า ๑๐ วันทําการ 

(๓) การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต�ไม�เกิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�กําหนดไม�น�อยกว�า ๑๒ วันทําการ 

(๔) การซ้ือหรือจ�างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ให�กําหนด
ไม�น�อยกว�า ๒๐ วันทําการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป0นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร�ตามวรรค
หนึ่งแตกต�างไปจากท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ ให�เสนอต�อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วให�รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
ข�อ ๕๒  ในกรณีท่ีโดยสภาพของการซ้ือหรือการจ�างนั้นมีความจําเป0นจะต�องมีการ

สอบถามรายละเอียดเพ่ือให�เกิดความชัดเจน ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีจะ
กําหนดให�ผู�ประกอบการท่ีสนใจต�องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผ�านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส2 (e - mail) ของหน�วยงานของรัฐหรือช�องทางอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยให�
กําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให�หน�วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล�าวในระบบ
เครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐก�อนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไม�น�อย
กว�า ๓ วันทําการ 

 
ข�อ ๕๓  การเผยแพร�ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งใด 

หากหน�วยงานของรัฐได�กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 
หรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างไม�ถูกต�อง หรือไม�
ครบถ�วนในส�วนท่ีเป0นสาระสําคัญไม�ว�าท้ังหมดหรือแต�บางส�วน ให�หน�วยงานของรัฐยกเลิกการ
ดําเนินการซ้ือหรือจ�างในครั้งนั้น แล�วดําเนินการใหม�ให�ถูกต�องต�อไป 

 
ข�อ ๕๔  เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�

ผู�ประกอบการเข�าสู�ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 และให�เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด 
โดยสามารถเสนอราคาได�เพียงครั้งเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห�ามมิให�ร�นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนด
วันเสนอราคา เว�นแต�เป0นกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจ�งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมี
ปgญหาข�อขัดข�องเก่ียวกับการเสนอราคาผ�านระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 และเม่ือได�
ดําเนินการเป0นประการใดแล�ว ให�กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๕๕  เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข�อ ๕๔ ให�คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ2ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู�ยื่นข�อเสนอทุกรายจาก
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 จํานวน ๑ ชุด โดยให�กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว�ในใบ
เสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู�ยื่นข�อเสนอทุกแผ�น 

ท้ังนี้  การซ้ือหรือจ�างท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะต�องคํานึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข�อเสนอท่ีไม�อยู�ในฐานเดียวกันเป0น
เหตุให�มีปgญหาในการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ ให�หน�วยงานของรัฐกําหนดเป0นเง่ือนไขให�มีการยื่น
ข�อเสนอด�านเทคนิค หรือข�อเสนออ่ืนแยกมาต�างหาก ในกรณีเช�นว�านี้ คณะกรรมการยังไม�ต�อง
จัดพิมพ2ใบเสนอราคาจนกว�าจะดําเนินการตามข�อ ๘๓ (๓) แล�วเสร็จ 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน2ร�วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต�าง ๆ 
และพัสดุตัวอย�าง (ถ�ามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู�ยื่นข�อเสนอทุกราย หรือเอกสารท่ี
กําหนดให�จัดส�งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข�อ ๔๔ แล�วคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอท่ีไม�มีผลประโยชน2
ร�วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ�วน ถูกต�อง มีคุณสมบัติและข�อเสนอทางด�านเทคนิคหรือ
เสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ�วน ถูกต�อง ตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด
ไว�ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 

ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู�
ยื่นข�อเสนอรายใดก็ได� แต�จะให�ผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว�แล�วมิได� และ
หากคณะกรรมการเห็นว�าผู�ยื่นข�อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐ
กําหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู�ยื่น
ข�อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ในครั้งนั้น 

ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�างไม�ครบถ�วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ี
หน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ในส�วนท่ีมิใช�
สาระสําคัญและความแตกต�างนั้นไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบต�อผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนหรือ
เป0นการผิดพลาดเล็กน�อยให�พิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิ์ผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอท่ีถูกต�องตาม (๒) และ
พิจารณาคัดเลือกข�อเสนอตามหลักเกณฑ2 ท่ี กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส2 โดยให�จัดเรียงลําดับผู�ท่ีเสนอราคาตํ่าสุดหรือได�คะแนนรวมสูงสุด ไม�เกิน ๓ ราย 

ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว�ไม�ยอมเข�าทําสัญญาหรือข�อตกลงกับ
หน�วยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�คณะกรรมการพิจารณา
ผู�ท่ีเสนอราคาตํ่ารายถัดไป หรือผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล�วแต�กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ีได�รับไว�ท้ังหมด
เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ  ท้ังนี้ รายงานผล
การพิจารณาดังกล�าว ให�ประกอบด�วยรายการอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 

(ก) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ�าง 
(ข) รายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอทุกราย 
(ค) รายชื่อผู�ยื่นข�อเสนอท่ีผ�านการคัดเลือกว�าไม�เป0นผู�มีผลประโยชน2ร�วมกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ง) หลักเกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ พร�อมเกณฑ2การให�คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอและการให�คะแนนข�อเสนอของผู�ยื่น

ข�อเสนอทุกรายพร�อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
 
ข�อ ๕๖  ในกรณีท่ีปรากฏว�า มีผู�ยื่นข�อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู�ยื่นข�อเสนอหลายราย 

แต�ถูกต�องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2เพียงรายเดียว ให�
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�าน
หัวหน�าเจ�าหน�าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนั้น แต�ถ�าคณะกรรมการพิจารณา
แล�วเห็นว�ามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการต�อไปโดยไม�ต�องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�
คณะกรรมการดําเนินการตามข�อ ๕๗ หรือข�อ ๕๘ แล�วแต�กรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีไม�มีผู�ยื่นข�อเสนอหรือมีแต�ไม�ถูกต�องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ใหม� แต�หากหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ใหม�อาจไม�ได�ผลดี จะสั่งให�
ดําเนินการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล�วแต�กรณี ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจ�างโดย
วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืน ให�เริ่มกระบวนการซ้ือหรือจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงาน
ขอซ้ือหรือขอจ�างตามข�อ ๒๒ 

 
ข�อ ๕๗  ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 กรณีท่ีหน�วยงานของ

รัฐเลือกใช�เกณฑ2ราคา หากปรากฏว�ามีผู�เสนอราคาตํ่าสุดเท�ากันหลายราย ให�คณะกรรมการพิจารณา
ราคาตํ่าสุดของผู�ท่ีเสนอราคาเข�าสู�ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ในลําดับแรกเป0นผู�ชนะการเสนอ
ราคาในครั้งนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าราคาของผู�ท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกว�าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง
ตามข�อ ๒๒ ให�คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให�แจ�งผู�ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ�างนั้นผ�านระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2เพ่ือต�อรองราคาให�ตํ่าสุดเท�าท่ีจะทําได� หากผู�ท่ีเสนอราคารายนั้นยอมลด
ราคาและยื่นใบเสนอราคาผ�านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2แล�ว ราคาท่ีเสนอใหม�ไม�สูงกว�า
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือสูงกว�าแต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือ
ต�อรองราคาแล�วไม�ยอมลดราคาลงอีกแต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง 
ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป0นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให�เสนอซ้ือหรือจ�างจากผู�ท่ีเสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ�าดําเนินการตาม (๑) แล�วไม�ได�ผล ให�แจ�งผู� ท่ีเสนอราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจ�างทุกรายผ�านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 เพ่ือมาเสนอราคาใหม�พร�อมกัน
โดยยื่นใบเสนอราคาผ�านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หาก
รายใดไม�ยื่นใบเสนอราคาให�ถือว�ารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไว�เดิม หากผู�ท่ีเสนอราคาตํ่าสุดในการ
เสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือสูงกว�าแต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อย
ละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป0นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให�เสนอซ้ือหรือจ�าง
จากผู�ท่ีเสนอราคารายนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ถ�าดําเนินการตาม (๒) แล�วไม�ได�ผล ให�เสนอความเห็นต�อหัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือประกอบการใช�ดุลพินิจว�าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ�าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม
หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกล�าวทําให�ลําดับของผู�ชนะการ
เสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว�าก�อให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบระหว�างผู�เสนอราคา ให�
ยกเลิกการซ้ือหรือจ�างในครั้งนั้น แต�หากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�า การดําเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ใหม�อาจไม�ได�ผลดี จะสั่งให�ดําเนินการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือกตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล�วแต�กรณี ก็ได� 
เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืนให�
เริ่มกระบวนการซ้ือหรือจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ�างตามข�อ ๒๒ 

 
ข�อ ๕๘  ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 กรณีท่ีหน�วยงานของ

รัฐเลือกใช�เกณฑ2ราคาประกอบเกณฑ2อ่ืน หากปรากฏว�าราคาของผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุด สูงกว�า
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�างตามข�อ ๒๒ ให�คณะกรรมการดําเนินการแจ�งผู�ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจ�างนั้นผ�านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2เพ่ือต�อรองราคาให�ตํ่าสุดเท�าท่ีจะทํา
ได� หากผู�ท่ีเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ�านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2
แล�ว ราคาท่ีเสนอใหม�ไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือสูงกว�าแต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อยละสิบ
ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง หรือต�อรองราคาแล�วไม�ยอมลดราคาลงอีก แต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อย
ละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป0นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให�เสนอซ้ือหรือจ�าง
จากผู�ท่ีเสนอราคารายนั้น 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล�วไม�ได�ผล ให�เสนอความเห็นต�อหัวหน�าหน�วยงาน
ของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือประกอบการใช�ดุลพินิจว�าจะขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการซ้ือหรือ
จ�างในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ใหม� แต�หากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
พิจารณาแล�วเห็นว�าการดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ใหม�อาจไม�ได�ผลดี จะสั่งให�ดําเนินการ
ซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล�วแต�กรณี ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืน ให�เริ่มกระบวนการซ้ือหรือจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือ
ขอจ�างตามข�อ ๒๒ 

 
ข�อ ๕๙  ให�นําความในข�อ ๔๒ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ชนะการซ้ือหรือจ�าง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๖๐  การซ้ือหรือจ�างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให�ดําเนินการดังนี้ 
(๑ ) ให� หน� วยงานของรัฐจั ด ทํ าร�างขอบ เขตของงานหรือรายละเอียด คุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก�อสร�างท่ีจะซ้ือหรือจ�าง แล�วแต�กรณี ตามข�อ ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างโดยการประกวดราคานานาชาติพร�อมประกาศ

เชิญชวนให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐท่ีจะพิจารณาว�าจะจัดทําเป0นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ให�นําความในข�อ ๔๔ ถึงข�อ ๕๙ มาใช�บังคับกับการประกวดราคานานาชาติโดย
อนุโลม เว�นแต�การเผยแพร�ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ�างให�เผยแพร�ติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๓๐ วันทําการ 

 
วิธีสอบราคา 

 
ข�อ ๖๑  ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีสอบราคาพร�อมประกาศเชิญ

ชวนตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ�าจําเป0นต�องมี

ข�อความหรือรายการแตกต�างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไว�ในแบบและไม�ทําให�หน�วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให�กระทําได� เว�นแต� หัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐเห็นว�าจะมีปgญหาในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอ ก็ให�ส�งร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญ
ชวนดังกล�าวไปให�สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก�อน 

การกําหนดวัน เวลาการยื่นข�อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ�างและประกาศเชิญชวนตาม
วรรคหนึ่ง ให�กําหนดเป0นวันถัดจากวันสุดท�ายของระยะเวลาการเผยแพร�ประกาศและเอกสารซ้ือหรือ
จ�างโดยกําหนดเป0นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว 

การกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�กําหนดเป0นวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่น
ข�อเสนอตามวรรคสาม 

 
ข�อ ๖๒  หน�วยงานของรัฐอาจนําร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีสอบ

ราคาเผยแพร�เพ่ือรับฟgงความคิดเห็นจากผู�ประกอบการก�อนก็ได� 
ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐนําร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีสอบ

ราคาเผยแพร� เพ่ือรับฟgงความคิดเห็นจากผู�ประกอบการ ให�นําความในข�อ ๔๖ และข�อ ๔๗ มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๖๓  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง

ตามข�อ ๒๒ และร�างประกาศและร�างเอกสารซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีสอบราคาแล�ว ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ี
ดําเนินการเผยแพร�ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน�วยงานของรัฐ เป0นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๕ วันทําการ โดยให�คํานึงถึงระยะเวลาในการ
ให�ผู�ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นข�อเสนอด�วย 

 
ข�อ ๖๔  ให�นําความในข�อ ๔๙ มาใช�บังคับกับการให�หรือขายเอกสารสอบราคา 

โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๖๕  ให�กรมบัญชีกลางจัดส�งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน�วยงานของรัฐ

ให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินผ�านทางระบบอิเล็กทรอนิกส2 
 
ข�อ ๖๖  การซ้ือหรือจ�างพัสดุใดท่ีมีความจําเป0นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ�างจะต�อง

กําหนดเง่ือนไขไว�ในเอกสารสอบราคาท่ีจะต�องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ี ให�หน�วยงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานท่ีในเอกสารสอบ
ราคาด�วย 

ก�อนถึงกําหนดวันยื่นข�อเสนอ หากหน�วยงานของรัฐเห็นว�ามีความจําเป0นท่ีจะต�อง
กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการชี้สถานท่ีอันเป0นการแก�ไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเป0นสาระสําคัญ
ซ่ึงมิได�กําหนดไว�ในเอกสารสอบราคาต้ังแต�ต�น ให�หน�วยงานของรัฐจัดทําเป0นเอกสารสอบราคา
เพ่ิมเติมและให�ระบุวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีไว�ด�วย โดยให�
ดําเนินการเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐ และให�
แจ�งผู�ท่ีได�รับหรือได�ซ้ือเอกสารสอบราคาไปแล�วทุกรายทราบผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส2ตามแบบ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีตามวรรคสอง ให�ผู� ท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีเป0นลายลักษณ2อักษรไว�เป0น
หลักฐานทุกครั้ง 

ถ�ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให�หน�วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่น
ข�อเสนอ และการเปOดซองสอบราคา ตามความจําเป0นแก�กรณีด�วย 

 
ข�อ ๖๗  ให�หน�วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับหรือขอซ้ือ

เอกสารสอบราคา ณ สถานท่ีท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด โดยให�ขอรับหรือขอซ้ือเอกสารสอบราคาได�
ต้ังแต�วันเริ่มต�นจนถึงวันสุดท�ายของการเผยแพร�ประกาศและเอกสารสอบราคา ตามข�อ ๖๓ 

 
ข�อ ๖๘  ในการยื่นซองข�อเสนอ ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องผนึกซองจ�าหน�าถึงประธาน

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส�งถึงหน�วยงานของรัฐผู�ดําเนินการสอบราคาโดย
ยื่นโดยตรงต�อหน�วยงานของรัฐ พร�อมรับรองเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพร�อมกับซองใบเสนอราคาว�า
เอกสารดังกล�าวถูกต�อง และเป0นความจริงทุกประการ 

ให�เจ�าหน�าท่ีลงรับโดยไม�เปOดซองพร�อมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีผู�ยื่น
ข�อเสนอมายื่นซองโดยตรง ให�ออกใบรับให�แก�ผู�ยื่นข�อเสนอ และให�ส�งมอบซองเสนอราคาท้ังหมด และ
เอกสารหลักฐานต�าง ๆ ท่ีได�รับไว�ต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพ่ือดําเนินการ
ต�อไป 

 
ข�อ ๖๙  นอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๖๖ เม่ือถึงกําหนดวันยื่นซองข�อเสนอ

ห�ามมิให�ร�นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข�อเสนอ 
 
ข�อ ๗๐  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�คณะกรรมการพิจารณาผล

การสอบราคาดําเนินการเปOดซองข�อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของผู�ยื่นข�อเสนอทุก
รายแล�วให�กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว�ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา
ของผู�ยื่นข�อเสนอทุกแผ�น และให�นําความในข�อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช�บังคับกับการดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู�ชนะการซ้ือหรือจ�างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๗๑  ในกรณีท่ีปรากฏว�า มีผู�ยื่นข�อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู�ยื่นข�อเสนอหลาย
ราย แต�ถูกต�องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม�มีผู�ยื่นข�อเสนอหรือ
มีแต�ไม�ถูกต�องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ให�คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาดําเนินการตามข�อ ๕๖ โดยอนุโลม 

ถ�าปรากฏว�าราคาของผู�ยื่นข�อเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ�างยังสูงกว�า
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง ให�คณะกรรมการเรียกผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นมาต�อรองราคา โดยให�ดําเนินการ
ตามข�อ ๕๗ หรือข�อ ๕๘ แล�วแต�กรณี โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๗๒  ให�นําความในข�อ ๔๒ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ชนะการซ้ือหรือจ�าง

โดยวิธีสอบราคา โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๗๓  ให�นําความในข�อ ๖๐ มาใช�บังคับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม 
 

วิธีคัดเลือก 
 
ข�อ ๗๔  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจ�าง

ตามข�อ ๒๒ แล�ว ให�คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังต�อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู�ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงาน

ของรัฐกําหนดไม�น�อยกว�า ๓ ราย ให�เข�ายื่นข�อเสนอ เว�นแต�ในงานนั้นมีผู�ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีกําหนดน�อยกว�า ๓ ราย โดยให�คํานึงถึงการไม�มีผลประโยชน2ร�วมกันของผู�ท่ีเข�ายื่นข�อเสนอ 
พร�อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู�ประกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การยื่นซองข�อเสนอและการรับซองข�อเสนอ ให�ดําเนินการตามข�อ ๖๘ โดย
อนุโลม 

(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข�อเสนอ ให�รับซองข�อเสนอของผู�ยื่นข�อเสนอ
เฉพาะรายท่ีคณะกรรมการได�มีหนังสือเชิญชวนเท�านั้น พร�อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู�มายื่นข�อเสนอ 

เม่ือพ�นกําหนดเวลารับซองข�อเสนอ ห�ามรับเอกสารหลักฐานต�าง ๆ และพัสดุ
ตัวอย�างตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู�ยื่นข�อเสนอ เว�นแต� กรณีการซ้ือหรือ
จ�างใดมีรายละเอียดท่ีมีความจําเป0นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ�างท่ีจะต�องให�ผู�ยื่นข�อเสนอนําตัวอย�าง
พัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือให�ผู�ยื่นข�อเสนอนําเอกสารหรือ
รายละเอียดมาส�งภายหลังจากวันยื่นซองข�อเสนอ 

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�คณะกรรมการดําเนินการเปOด
ซองข�อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของผู�ยื่นข�อเสนอทุกราย แล�วให�กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกํากับไว�ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู�ยื่นข�อเสนอทุกแผ�น
และให�นําความในข�อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช�บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู�ชนะการซ้ือหรือ
จ�างหรือผู�ได�รับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๗๕  หากปรากฏว�ามีผู�ยื่นข�อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู�ยื่นข�อเสนอหลายราย
แต�ถูกต�องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให�คณะกรรมการดําเนินการ
ตามข�อ ๕๖ โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีไม�มีผู�ยื่นข�อเสนอหรือมีแต�ไม�ถูกต�องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือ
เชิญชวน ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และ
จะดําเนินการใหม�โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได� 

ถ�าปรากฏว�าราคาของผู�ยื่นข�อเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ�างยังสูงกว�า
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ�าง ให�คณะกรรมการเรียกผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นมาต�อรองราคา โดยให�ดําเนินการ
ตามข�อ ๕๗ หรือข�อ ๕๘ แล�วแต�กรณี โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๗๖  ในกรณีการจ�างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๑) (ช) หากไม�สามารถ

ดําเนินการตามปกติได� ให�คณะกรรมการแจ�งให�ผู�ประกอบการยื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิคเพ่ือ
พิจารณาให�เป0นไปตามความต�องการก�อนพิจารณาด�านราคา แล�วให�คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข�อเสนอด�านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดแล�วจัดลําดับ หลังจากนั้นให�เชิญผู�ท่ียื่นข�อเสนอด�านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่น
ข�อเสนอด�านราคา และเจรจาต�อรองราคาท่ีเหมาะสม หากเจรจาไม�ได�ผล ให�เจรจากับผู�ยื่นข�อเสนอ
ด�านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล�วไม�ได�ผล ให�เสนอความเห็นต�อหัวหน�าหน�วยงาน
ของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ�างในครั้งนั้นและจะสั่งให�ดําเนินการใหม�โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได� 

 
ข�อ ๗๗  ให�นําความในข�อ ๔๒ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ชนะการซ้ือหรือจ�าง

หรือผู�ได�รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
ข�อ ๗๘  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ�างตามข�อ 

๒๒ แล�ว ให�คณะกรรมการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต�อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู�ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงาน

ของรัฐ กําหนดรายใดรายหนึ่งให�เข�ายื่นข�อเสนอหรือให�เข�ามาเจรจาต�อรองราคา โดยให�ดําเนินการ
ดังต�อไปนี้ 

(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให�เชิญผู�ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 
หรือรับจ�างนั้นโดยตรงหรือจากผู�ยื่นข�อเสนอในการซ้ือหรือจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธี
คัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ�ามี) ให�มายื่นเสนอราคา  ท้ังนี้ หากเห็นว�าผู�ประกอบการรายท่ีเห็นสมควร
ซ้ือหรือจ�างเสนอราคาสูงกว�าราคาในท�องตลาด หรือราคาท่ีประมาณได� หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรให�ต�อรองราคาลงเท�าท่ีจะทําได� 

(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให�เชิญผู�ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขาย หรือรับจ�างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว�าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว�าราคาในท�องถ่ิน หรือ
ราคาท่ีประมาณได� หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให�ต�อรองราคาลงเท�าท่ีจะทําได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให�เจรจากับผู�ประกอบการรายเดิม
ตามสัญญาหรือข�อตกลงซ่ึงยังไม�สิ้นสุดระยะเวลาส�งมอบ เพ่ือขอให�มีการซ้ือหรือจ�างตามรายละเอียด
และราคาท่ีต่ํากว�าหรือราคาเดิมภายใต�เง่ือนไขท่ีดีกว�าหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต�อหน�วยตาม
สัญญาเดิม (ถ�ามี) เพ่ือให�เกิดประโยชน2สูงสุดต�อหน�วยงานของรัฐ 

(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให�ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลง
ราคา 

(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให�เชิญเจ�าของท่ีดินหรือสิ่งปลูก
สร�างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว�าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว�าราคาในท�องตลาด หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ให�ต�อรองราคาลงเท�าท่ีจะทําได� 

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให�นําความในข�อ ๕๕ (๔) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข�อ ๗๙  กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให�เจ�าหน�าท่ีเจรจาตกลงราคากับ

ผู�ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ�างนั้นโดยตรง แล�วให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีซ้ือหรือจ�างได�ภายใน
วงเงินท่ีได�รับความเห็นชอบจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ ตามข�อ ๒๔ 

การซ้ือหรือจ�างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีความจําเป0นเร�งด�วนท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ได�
คาดหมายไว�ก�อน และไม�อาจดําเนินการตามปกติได�ทัน ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู� ท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก�อนแล�วรีบรายงานขอความเห็นชอบต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ และเม่ือ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบแล�ว ให�ถือว�ารายงานดังกล�าวเป0นหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม 

 
ข�อ ๘๐  การซ้ือหรือจ�างท่ีมีวงเงินเล็กน�อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามความใน

มาตรา ๙๖ วรรคสอง หน�วยงานของรัฐอาจดําเนินการซ้ือหรือจ�างผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส2ตามวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได� 

 
ข�อ ๘๑  ให�นําความในข�อ ๔๒ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ได�รับการคัดเลือก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 
 

การจ!างออกแบบรวมก	อสร!าง 
 
ข�อ ๘๒ หน�วยงานของรัฐใดประสงค2จะจัดทําโครงการจ�างออกแบบรวมก�อสร�างท่ีมี

รูปแบบและขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนก�อสร�างจนแล�วเสร็จ
สมบูรณ2 รวมท้ังการบํารุงรักษาในช�วงเริ่มต�นของโครงการโดยผู�ประกอบการเพียงรายเดียว ให�เสนอ
โครงการต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบก�อนท่ีจะเริ่มต�นดําเนินโครงการ 

การจ�างออกแบบรวมก�อสร�างสามารถดําเนินการได� ๓ รูปแบบดังนี้ 
(๑) จ�างออกแบบควบคู�การก�อสร�าง (Design & Build Project) คือ โครงการท่ีมี

วงเงินลงทุนและเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมท้ังสามารถจัดทําโครงการได�หลายรูปแบบ โดยส�วนใหญ�
จะเป0นโครงการใหม�ท่ีไม�เคยมีการดําเนินการมาก�อนในประเทศ  ดังนั้น จึงมีความจําเป0นต�องใช�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู�รับเหมาดําเนินโครงการท่ีมีความรู� ความสามารถ และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการ
ชําระเงินค�าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ�ายชําระเงินตามความก�าวหน�าของงานเป0นงวด ๆ 
(installment) 

(๒) จ�างก�อสร�างพร�อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการท่ีผู�ว�าจ�างจะ
จัดหาผู�รับจ�างดําเนินโครงการจนแล�วเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินค�าดําเนินโครงการ ซ่ึงผู�รับจ�างอาจ
ต�องมีหน�าท่ีในการจัดหาแหล�งเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการด�วย รวมท้ังผู�ว�าจ�างต�องมีวงเงินดําเนิน
โครงการอ�างอิงได�ประกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price) 

(๓) จ�างออกแบบควบคู�ก�อสร�างพร�อมจัดหาเงินทุน (หรือจ�างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็ม
รูปแบบ) คือ โครงการท่ีใช�รูปแบบดําเนินโครงการท้ัง ๒ รูปแบบ โดยผู�รับจ�างเป0นผู�ออกแบบและ
ก�อสร�างควบคู�กัน (Design & Build) รวมท้ังทําหน�าท่ีจัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ ซ่ึงผู�ว�าจ�างจะ
ชําระเงินค�าดําเนินโครงการเม่ือแล�วเสร็จ 

หลักเกณฑ2 วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ�างออกแบบรวม
ก�อสร�างให�เป0นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 
เกณฑ/การพิจารณาคัดเลือกข!อเสนอ 

 
ข�อ ๘๓  ในการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธี

คัดเลือกให�หน�วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน2ของหน�วยงานของรัฐ และ
วัตถุประสงค2ของการใช�งานเป0นสําคัญ ตามหลักเกณฑ2ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ�างท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีเป0นมาตรฐาน และ
มีคุณภาพดีเพียงพอตามความต�องการใช�งาน และเป0นประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐแล�ว กรณีนี้
หน�วยงานของรัฐสามารถใช�เกณฑ2ราคาในการคัดเลือกผู�ท่ีเสนอราคาตํ่าสุดเป0นผู�ชนะการซ้ือหรือจ�าง
หรือเป0นผู�ได�รับการคัดเลือก 

(๒) การซ้ือหรือจ�างท่ี มีความซับซ�อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมี เทคนิคเฉพาะ 
จําเป0นต�องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต�องการใช�งานของหน�วยงานของรัฐนั้น และเป0น
ประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐมากท่ีสุด กรณีนี้หน�วยงานของรัฐสามารถใช�เกณฑ2ราคาประกอบเกณฑ2
อ่ืนตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติ
ถูกต�อง ครบถ�วน ซ่ึงได�คะแนนรวมสูงสุดเป0นผู�ชนะการซ้ือหรือจ�างหรือเป0นผู�ได�รับการคัดเลือก แต�
หากหน�วยงานของรัฐไม�อาจเลือกใช�เกณฑ2อ่ืนประกอบและจําเป0นต�องใช�เกณฑ2เดียวในการพิจารณา 
ให�ใช�เกณฑ2ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ�างท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะต�องคํานึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู�ยื่นข�อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข�อเสนอท่ีไม�อยู�ในฐานเดียวกันเป0นเหตุให�มี
ปgญหาในการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอให�หน�วยงานของรัฐกําหนดเป0นเง่ือนไขให�มีการยื่นข�อเสนอ
ด�านเทคนิค หรือข�อเสนออ่ืนแยกมาต�างหาก และให�หน�วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอท่ี
มีคุณสมบัติถูกต�อง ครบถ�วน และเป0นประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงได�คะแนนข�อเสนอด�านเทคนิค
หรือข�อเสนออ่ืนผ�านเกณฑ2ข้ันตํ่าตามท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด แล�วให�ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) 
ต�อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือกข�อเสนอเพ่ิมเติมตามความจําเป0นและเหมาะสมก็ได� 

 
อํานาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ!าง 

 
ข�อ ๘๔  การสั่งซ้ือหรือสั่งจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหนึ่ง ให�เป0นอํานาจ

ของผู�ดํารงตําแหน�งและภายในวงเงิน ดังต�อไปนี้ 
(๑) หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ ไม�เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข�อ ๘๕  การสั่งซ้ือหรือสั่งจ�างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให�เป0นอํานาจของผู�ดํารง

ตําแหน�งและภายในวงเงิน ดังต�อไปนี้ 
(๑) หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ ไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข�อ ๘๖  การสั่งซ้ือหรือสั่งจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให�เป0นอํานาจของผู�

ดํารงตําแหน�งและภายในวงเงิน ดังต�อไปนี้ 
(๑) หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ ไม�เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ข�อ ๘๗  ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นตามข�อ ๘๔ ข�อ ๘๕ และข�อ ๘๖ ให�เป0นไป

ตามบัญชีแนบท�ายระเบียบนี้ 
 
ข�อ ๘๘  รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป0นจะกําหนดผู�มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซ้ือ

หรือสั่งจ�างตามข�อ ๘๔ ข�อ ๘๕ ข�อ ๘๖ และข�อ ๘๗ แตกต�างไปจากท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ ให�เสนอ
ต�อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วให�รายงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
การจ	ายเงินล	วงหน!า 

 
ข�อ ๘๙  การจ�ายเงินค�าพัสดุล�วงหน�าให�แก�ผู�ประกอบการท่ีเป0นคู�สัญญาจะกระทํา

มิได� เว�นแต�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเห็นว�ามีความจําเป0นจะต�องจ�าย และมีการกําหนดเง่ือนไขไว�ก�อน
การทําสัญญาหรือข�อตกลง ให�กระทําได�เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ2 ดังต�อไปนี้ 

(๑) การซ้ือหรือการจ�างจากหน�วยงานของรัฐ จ�ายได�ไม�เกินร�อยละห�าสิบของราคา
ซ้ือหรือราคาจ�าง 

(๒) การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในต�างประเทศ หรือจากหน�วยงานอ่ืนใน
ต�างประเทศ ซ่ึงต�องดําเนินการผ�านองค2การระหว�างประเทศ หรือการซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร2 หรือ
พัสดุอ่ืนท่ีผู�รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด ซ่ึงจําเป0นต�องซ้ือจากผู�ผลิตหรือผู�แทนจําหน�าย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โดยตรงในต�างประเทศ ให�จ�ายได�ตามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค2การระหว�างประเทศ หรือตาม
เง่ือนไขท่ีผู�ขายกําหนด แล�วแต�กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือฐานข�อมูลสําเร็จรูปท่ี
มีลักษณะจะต�องบอกรับเป0นสมาชิกก�อน และมีกําหนดการออกเป0นวาระดังเช�นวารสาร หรือการ
บอกรับเป0นสมาชิกเพ่ือการใช�ประโยชน2เรียกค�นหาข�อมูลข�าวสารจากแหล�งข�อมูลต�าง ๆ โดยอาศัย
ระบบเครือข�ายสารสนเทศ ให�จ�ายได�เท�าท่ีจ�ายจริง 

(๔) การซ้ือหรือการจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธี คัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจง นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให�จ�ายได�ไม�เกินร�อยละสิบห�าของ
ราคาซ้ือหรือราคาจ�าง  แต�ท้ังนี้ จะต�องกําหนดอัตราค�าพัสดุท่ีจะจ�ายล�วงหน�าไว�เป0นเง่ือนไขใน
ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล�วแต�กรณี ด�วย 

 
ข�อ ๙๐  การจ�ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค�าระหว�างประเทศ โดยเปOดเลตเตอร2

ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช�ดราฟต2กรณี ท่ีวงเงินไม�เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจ�ายเงินตาม
ความก�าวหน�าในการสั่งซ้ือพัสดุ ให�กระทําได�โดยไม�ถือว�าเป0นการจ�ายเงินล�วงหน�า 

 
ข�อ ๙๑  การจ�ายเงินค�าพัสดุล�วงหน�าตามข�อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม�ต�องเรียก

หลักประกัน 
ส�วนการจ�ายเงินค�าพัสดุล�วงหน�าตามข�อ ๘๙ (๔) ผู�ประกอบการท่ีเป0นคู�สัญญา

จะต�องนําพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส2ของธนาคาร
ในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีรับล�วงหน�าไปนั้น และให�หน�วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล�าว
ให�แก�คู�สัญญา เม่ือหน�วยงานของรัฐได�หักเงินท่ีได�จ�ายล�วงหน�าจากเงินค�าของหรือค�าจ�างในแต�ละงวด
ครบถ�วนแล�ว  ท้ังนี้ ให�กําหนดเป0นเง่ือนไขไว�ในสัญญาด�วย 

 
ส�วนท่ี ๓ 
การเช�า 

   
 
ข�อ ๙๒  การเช�าสังหาริมทรัพย2 และการเช�าอสังหาริมทรัพย2ตามหลักเกณฑ2ท่ี

กําหนดไว�ในหมวดนี้ ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได�ตามความเหมาะสมและจําเป0น 
โดยสําหรับการเช�าสังหาริมทรัพย2ให�นําข�อกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใช�โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีความจําเป0นต�องจ�ายเงินค�าเช�าล�วงหน�าในการเช�าอสังหาริมทรัพย2 และ
สังหาริมทรัพย2ให�กระทําได�เฉพาะกรณีการเช�าซ่ึงมีระยะเวลาไม�เกิน ๓ ปc ตามหลักเกณฑ2 ดังต�อไปนี้ 

(๑) การเช�าจากหน�วยงานของรัฐ จ�ายได�ไม�เกินร�อยละห�าสิบของค�าเช�าท้ังสัญญา 
(๒) การเช�าจากเอกชนจ�ายได�ไม�เกินร�อยละยี่สิบของค�าเช�าท้ังสัญญา 
 

การเช	าอสังหาริมทรัพย/ 
 
ข�อ ๙๓  การเช�าอสังหาริมทรัพย2 ให�กระทําได�ในกรณี ดังต�อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) เช�าท่ีดินเพ่ือใช�ประโยชน2ในราชการ 
(๒) เช�าสถานท่ีเพ่ือใช�เป0นท่ีทําการในกรณีท่ีไม�มีสถานท่ีของหน�วยงานของรัฐ หรือมี

แต�ไม�เพียงพอและถ�าสถานท่ีเช�านั้นกว�างขวางพอ จะใช�เป0นท่ีพักของผู�ซ่ึงมีสิทธิเบิกค�าเช�าบ�านตาม
ระเบียบของทางราชการหรือของหน�วยงานของรัฐด�วยก็ได� 

(๓) เช�าสถานท่ีเพ่ือใช�เป0นท่ีพักสําหรับผู�มีสิทธิเบิกค�าเช�าท่ีพักตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือของหน�วยงานของรัฐในกรณีท่ีต�องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช�าสถานท่ีเพ่ือใช�เป0นท่ีเก็บพัสดุของหน�วยงานของรัฐในกรณีท่ีไม�มีสถานท่ีเก็บ
เพียงพอ 

การเช�าให�ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู�ให�เช�าโดยตรง 
 
ข�อ ๙๔  ก�อนดําเนินการเช�า ให�เจ�าหน�าท่ีทํารายงานเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี ตามรายการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป0นท่ีจะต�องเช�า 
(๒) ราคาค�าเช�าท่ีผู�ให�เช�าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย2ท่ีจะเช�า เช�น สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ี

ต�องการใช�พร�อมท้ังภาพถ�าย (ถ�ามี) และราคาค�าเช�าครั้งหลังสุด เป0นต�น 
(๔) อัตราค�าเช�าของอสังหาริมทรัพย2 ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกล�เคียงกับท่ีจะเช�า (ถ�ามี) 
 
ข�อ ๙๕  อสังหาริมทรัพย2ซ่ึงมีอัตราค�าเช�ารวมท้ังค�าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช�าตามท่ี

จะกําหนดไว�ในสัญญา ให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2ดังนี้ 
(๑) ราชการส�วนกลาง และราชการส�วนภูมิภาค ให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2และอัตรา

ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส�วนท�องถ่ิน ให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2และอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล�วแต�กรณี กําหนด 
(๓) หน�วยงานของรัฐอ่ืน ให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2และอัตราท่ีหน�วยงานของรัฐนั้น

กําหนด 
 

ส�วนท่ี ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

   
 
ข�อ ๙๖  การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได� เว�นแต�ในกรณีท่ีหัวหน�าหน�วยงานของ

รัฐเห็นว�ามีความจําเป0นจะต�องแลกเปลี่ยน ให�กระทําได�เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ2กับครุภัณฑ2และ
การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ2ดังนี้ 

(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ2กับครุภัณฑ2ประเภทและชนิดเดียวกัน ให�แลกเปลี่ยนได� 
เว�นแต�การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ2บางอย�างซ่ึงสํานักงบประมาณหรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีหน�าท่ีควบคุม
พัสดุนั้นกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนท่ีต�องจ�ายเงินเพ่ิม ให�ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือ
หน�วยงานของรัฐนั้นก�อน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ2กับครุภัณฑ2ต�างประเภทหรือต�างชนิดกัน ให�ขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน�วยงานของรัฐนั้นก�อนทุกกรณี 

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุท่ีไม�ต�องจ�ายเงินเพ่ิม ให�แลกเปลี่ยนได� 
 
ข�อ ๙๗  ในกรณีต�องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให�เจ�าหน�าท่ีรายงานต�อหัวหน�า

หน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยให�รายงานตามรายการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป0นท่ีต�องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาท่ีซ้ือหรือได�มาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาท่ีจะแลกเปลี่ยนได�

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุท่ีจะรับแลกเปลี่ยน และให�ระบุว�าจะแลกเปลี่ยนกับหน�วยงานของรัฐหรือ

เอกชน 
(๕) ข�อเสนออ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
ในกรณีท่ีจะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให�ระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนพร�อมท้ังเหตุผล โดย

เสนอให�นําวิธีการซ้ือมาใช�โดยอนุโลม เว�นแต�การแลกเปลี่ยนพัสดุท่ีจะนําไปแลกครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือ
หรือได�มารวมกันไม�เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให�ใช�วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลง
แลกเปลี่ยนกันก็ได� 

 
ข�อ ๙๘  การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ัง

คณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป0น โดยถือปฏิบัติตามข�อ ๒๖ หรือข�อ ๒๗ 
แล�วแต�กรณี โดยอนุโลม 

ให�คณะกรรมการมีหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีต�องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปgจจุบันของ

พัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท่ีจะได�รับจากการแลกเปลี่ยนว�าเป0นของใหม�ท่ียังไม�

เคยใช�งานมาก�อน เว�นแต�พัสดุเก�าท่ีจะได�รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป0นความจําเป0นไม�ทําให�
หน�วยงานของรัฐต�องเสียประโยชน2หรือเพ่ือประโยชน2แก�หน�วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม 
(๑) และราคาพัสดุท่ีจะได�รับจากการแลกเปลี่ยน ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคา
ในท�องตลาดโดยท่ัวไป 

(๔) ต�อรองกับผู�เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข�อ ๑๗๕ โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๙๙  การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน�วยงานของรัฐกับหน�วยงานของรัฐด�วยกัน 

ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐนั้น ๆ ท่ีจะตกลงกัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๐๐  ครุภัณฑ2ท่ีได�รับจากการแลกเปลี่ยนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑ2ของหน�วยงาน
ของรัฐนั้นแล�ว ให�แจ�งสํานักงบประมาณหรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีหน�าท่ีควบคุมพัสดุนั้น และสํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน แล�วแต�กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันท่ีได�รับครุภัณฑ2 

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ2กับหน�วยงานของรัฐหรือเอกชน ให�ส�งสําเนา
หลักฐานการดําเนินการตามข�อ ๙๗ หรือข�อ ๙๘ ไปด�วย 

 
หมวด ๓ 

งานจ�างท่ีปรึกษา 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
ข�อ ๑๐๑  การจ�างท่ีปรึกษา เป0นงานให�บริการเพ่ือเป0นผู�ให�คําปรึกษาหรือแนะนําแก�

หน�วยงานของรัฐ โดยท่ีปรึกษาต�องเป0นท่ีปรึกษาท่ีได� ข้ึนทะเบียนไว� กับศูนย2ข�อมูลท่ีปรึกษา 
กระทรวงการคลัง เว�นแต�จะมีหนังสือรับรองจากศูนย2ข�อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง ว�าไม�มีท่ี
ปรึกษาเป0นผู�ให�บริการในงานท่ีจ�างนั้นหรือเป0นงานจ�างท่ีปรึกษาของหน�วยงานของรัฐในต�างประเทศ 

ในกรณีท่ีมีความจําเป0นต�องจ�างท่ีปรึกษาต�างประเทศ ให�หน�วยงานของรัฐแสดง
เหตุผลและความจําเป0นในการจ�างท่ีปรึกษาต�างประเทศไว�ในรายงานขอจ�าง โดยการจ�างท่ีปรึกษา
ต�างประเทศ ในครั้งนั้นจะต�องมีบุคลากรไทยร�วมงานด�วย  ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดการถ�ายทอดองค2ความรู�
และเทคโนโลยีให�แก�บุคลากรไทย เว�นแต�สาขาบริการหรืองานจ�างท่ีไม�อาจมีบุคลากรไทยได� 

 
ข�อ ๑๐๒  หน�วยงานของรัฐแห�งใดประสงค2จะจ�างท่ีปรึกษาให�กับหน�วยงานของรัฐ

แห�งอ่ืน ให�กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาเสนอต�อ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วให�หน�วยงานของรัฐ
ดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดต�อไป 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ 
และรายละเอียดการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษา เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได� 

 
ส�วนท่ี ๒ 

กระบวนการจ�างท่ีปรึกษา 
   

 
การจัดทําร	างขอบเขตของงานจ!างท่ีปรึกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๐๓  ในงานจ�างท่ีปรึกษา ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือจะให�เจ�าหน�าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร�างขอบเขตของงานจ�างท่ีปรึกษา 
รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 

องค2ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่ง ให�เป0นไปตามท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป0นและเหมาะสม 

 
รายงานขอจ!างท่ีปรึกษา 

 
ข�อ ๑๐๔  ในการจ�างท่ีปรึกษาให�เจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานขอจ�างท่ีปรึกษาเสนอ

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี ตามรายการดังต�อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป0นท่ีต�องจ�างท่ีปรึกษา 
(๒) ขอบเขตของงานจ�างท่ีปรึกษา 
(๓) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจ�าง 
(๔) ราคากลางงานจ�างท่ีปรึกษา 
(๕) วงเงินท่ีจะจ�างท่ีปรึกษา โดยให�ระบุวงเงินงบประมาณ ถ�าไม�มีวงเงินดังกล�าวให�

ระบุวงเงินท่ีประมาณว�าจะจ�างในครั้งนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล�วเสร็จของงานจ�างท่ีปรึกษา 
(๗) วิธีจ�างท่ีปรึกษา และเหตุผลท่ีต�องจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
(๙) ข�อเสนออ่ืน ๆ เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป0นในการ

จ�างท่ีปรึกษา การออกเอกสารการจ�างท่ีปรึกษาและประกาศเผยแพร� 
เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ี

ดําเนินการจ�างตามวิธีการจ�างนั้นต�อไปได� 
 

คณะกรรมการดําเนินงานจ!างท่ีปรึกษา 
 
ข�อ ๑๐๕  ในการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาแต�ละครั้ง ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ

แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร�อมกับกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล�วแต�กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างท่ีปรึกษา 
ให�คณะกรรมการการดําเนินงานจ�างแต�ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต�อหัวหน�า

หน�วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ�ามีเหตุท่ีทําให�การรายงานล�าช�า ให�เสนอหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได�ตามความจําเป0น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๐๖  คณะกรรมการตามข�อ ๑๐๕ แต�ละคณะให�ประกอบด�วย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย�างน�อย ๔ คน ซ่ึงแต�งต้ังจากข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน�วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน 
โดยให�คํานึงถึงลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังเป0นสําคัญ และในกรณีการจ�าง
ท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการด�วยเงินกู�ท่ีกระทรวงการคลังได�กู�เงินจากต�างประเทศ ให�มีผู�แทนจากสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเข�าร�วมเป0นกรรมการด�วย 

ในกรณีจําเป0นหรือเพ่ือประโยชน2ของหน�วยงานของรัฐจะแต�งต้ังบุคคลอ่ืนร�วมเป0น
กรรมการด�วยก็ได� แต�จํานวนกรรมการท่ีเป0นบุคคลอ่ืนนั้นจะต�องไม�มากกว�าจํานวนกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาทุกคณะ ควรแต�งต้ังผู�ชํานาญการหรือ
ผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจ�างนั้น ๆ เข�าร�วมเป0นกรรมการด�วย 

 
ข�อ ๑๐๗  องค2ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส�วนได�

เสียในเรื่องซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา ให�นําความตามข�อ ๒๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

วิธีการจ!างท่ีปรึกษา 
 

ข�อ ๑๐๘  การจ�างท่ีปรึกษา กระทําได� ๓ วิธีดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 
ข�อ ๑๐๙  ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทําเอกสารจ�างท่ีปรึกษาด�วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

พร�อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ�างท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ�าจําเป0นต�องมี

ข�อความ หรือรายการแตกต�างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไว�ในแบบและไม�ทําให�หน�วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให�กระทําได� เว�นแต�หัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐเห็นว�าจะมีปgญหาในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอ ก็ให�ส�งร�างเอกสารจ�างท่ีปรึกษาและประกาศ
เชิญชวนดังกล�าวไปให�สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก�อน 

การกําหนดวัน เวลาการยื่นข�อเสนอในเอกสารจ�างท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวน
ตามวรรคหนึ่ง ให�กําหนดเป0นวันถัดจากวันสุดท�ายของระยะเวลาการเผยแพร�ประกาศและเอกสารจ�าง
ท่ีปรึกษา โดยกําหนดเป0นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว 

 
ข�อ ๑๑๐  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอจ�างท่ีปรึกษา 

ตามข�อ ๑๐๔ แล�ว ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเผยแพร�ประกาศและเอกสารจ�างท่ีปรึกษาในระบบเครือข�าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐ และให�ปOดประกาศโดยเปOดเผย ณ สถานท่ีปOด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศของหน�วยงานของรัฐนั้น เป0นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๕ วันทําการ โดยให�คํานึงถึง
ระยะเวลาในการให�ท่ีปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นข�อเสนอด�วย 

การให�เอกสารจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข�อง
ให�กระทําไปพร�อมกันกับการเผยแพร�ประกาศและเอกสารจ�างท่ีปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให�ท่ีปรึกษา
ท่ีประสงค2จะเข�ายื่นข�อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ�างท่ีปรึกษาต้ังแต�วันเริ่มต�นจนถึงวันสุดท�ายของ
การเผยแพร�ประกาศและเอกสารจ�างท่ีปรึกษา 

 
ข�อ ๑๑๑  ให�กรมบัญชีกลางจัดส�งประกาศและเอกสารจ�างท่ีปรึกษาให�สํานักงาน

การตรวจเงินแผ�นดินผ�านทางระบบอิเล็กทรอนิกส2 
 
ข�อ ๑๑๒  เม่ือถึงกําหนดวันยื่นซองข�อเสนอในงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป ห�ามมิให�ร�นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข�อเสนอ 
 
ข�อ ๑๑๓  ในการยื่นซองข�อเสนอ ท่ีปรึกษาท่ีประสงค2จะยื่นข�อเสนอจะต�องผนึกซอง

จ�าหน�าถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งนั้น และส�ง
ถึงหน�วยงานของรัฐผู�ดําเนินการจ�างโดยยื่นโดยตรงต�อหน�วยงานของรัฐ พร�อมรับรองเอกสารหลักฐาน
ท่ียื่นว�าเอกสารดังกล�าวถูกต�องและเป0นความจริงทุกประการ 

ให�เจ�าหน�าท่ีลงรับโดยไม�เปOดซองพร�อมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีปรึกษา
มายื่นซองให�ออกใบรับให�แก�ท่ีปรึกษา และให�ส�งมอบซองข�อเสนอท้ังหมดและเอกสารหลักฐานต�าง ๆ 
ท่ีได�รับไว�ต�อคณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งนั้น เพ่ือ
ดําเนินการต�อไป 

การยื่นซองผ�านระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให�เป0นไปตามวิธีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
ข�อ ๑๑๔  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�คณะกรรมการดําเนินงาน

จ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปOดซองข�อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของท่ีปรึกษาทุกราย 

แล�วให�กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารประกอบการยื่นข�อเสนอทุกแผ�น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน2ร�วมกัน และเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของท่ีปรึกษา

แล�วคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไม�มีผลประโยชน2ร�วมกัน และยื่นเอกสารครบถ�วน ถูกต�อง มีคุณสมบัติ และ
ข�อเสนอเป0นไปตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในเอกสารจ�างท่ีปรึกษา 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษารายใดก็
ได� แต�จะให�ท่ีปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว�แล�วมิได� และหากคณะกรรมการเห็นว�า 
ท่ีปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐได�กําหนดไว�ในประกาศและ
เอกสารจ�างท่ีปรึกษาให�คณะกรรมการตัดรายชื่อของท่ีปรึกษารายนั้น 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารายใดเสนอเอกสารด�านคุณภาพไม�ครบถ�วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในประกาศและเอกสารจ�างท่ีปรึกษา 
ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ และความแตกต�างนั้นไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบต�อท่ีปรึกษา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รายอ่ืนหรือเป0นการผิดพลาดเล็กน�อยให�พิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิ์ท่ีปรึกษารายนั้นและพิจารณา
ในข้ันตอนต�อไป 

(๓) เปOดซองข�อเสนอด�านราคาของท่ีปรึกษารายท่ีถูกต�องตาม (๒) และพิจารณา
เลือกรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด และจัดลําดับไว�ไม�เกิน ๓ ราย 

กรณีท่ีปรึกษารายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด ไม�เข�าทําสัญญาหรือข�อตกลง
กับหน�วยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารจ�างท่ีปรึกษา ให�คณะกรรมการพิจารณาผู�ท่ีเสนอ
ราคาตํ่าสุดรายถัดไป 

กรณีท่ีมีท่ีปรึกษาเสนอราคาตํ่าสุดเท�ากันหลายราย ให�เรียกท่ีปรึกษาดังกล�าวมา
เสนอราคาใหม�ด�วยวิธีการยื่นซองข�อเสนอด�านราคา และพิจารณาเลือกรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยอย�างน�อยต�องมีรายการดังต�อไปนี้ 
(ก) รายละเอียดงานจ�างท่ีปรึกษา 
(ข) รายชื่อท่ีปรึกษา วงเงินท่ีเสนอ และข�อเสนอของท่ีปรึกษาทุกราย 
(ค) รายชื่อท่ีปรึกษาท่ีผ�านการคัดเลือกว�าไม�เป0นผู�มีผลประโยชน2ร�วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ พร�อมเกณฑ2การให�คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอและการให�คะแนนข�อเสนอของท่ีปรึกษา

ทุกรายพร�อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
 
ข�อ ๑๑๕  เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

ได�พิจารณาตามข�อ ๑๑๔ แล�ว ปรากฏว�า มีท่ีปรึกษาเข�ายื่นข�อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีท่ีปรึกษาเข�า
ยื่นข�อเสนอหลายรายแต�ผ�านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�า
เจ�าหน�าท่ี เพ่ือยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งนั้น แต�ถ�าคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นว�ามี
เหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการต�อไปโดยไม�ต�องยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให�คณะกรรมการ
เจรจาต�อรองกับท่ีปรึกษารายนั้น 

ในกรณีท่ีไม�มีท่ีปรึกษาเข�ายื่นข�อเสนอหรือข�อเสนอนั้นไม�ได�รับการคัดเลือก ให�เสนอ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ�างในครั้งนั้น แต�หากหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�า หากดําเนินการจ�างด�วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม�อาจไม�ได�
ผลดี จะสั่งให�ดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล�วแต�กรณี ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืน ให�เริ่มกระบวนการจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอจ�าง
ตามข�อ ๑๐๔ 

 
ข�อ ๑๑๖  การจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปท่ีปรากฏว�าราคาของท่ี

ปรึกษาท่ีได�รับการคัดเลือกยังสูงกว�าวงเงินท่ีจะจ�างตามข�อ ๑๐๔ ให�คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให�แจ�งท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจ�างนั้น เพ่ือต�อรองราคาให�

ตํ่าสุดเท�าท่ีจะทําได� หากท่ีปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล�ว หากราคาท่ีเสนอใหม�ไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะ
จ�าง หรือสูงกว�าแต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ�าง หรือต�อรองราคาแล�วไม�ยอม
ลดราคาลงอีก แต�ส�วนท่ีสูงกว�าวงเงินท่ีจะจ�างนั้นไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ�าง ถ�าเห็นว�าราคา
ดังกล�าวเป0นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให�เสนอจ�างจากท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคารายนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ถ�าดําเนินการตาม (๑) แล�วไม�ได�ผล ให�แจ�งท่ีปรึกษาท่ีผ�านเกณฑ2ด�านคุณภาพ
ทุกราย เพ่ือเสนอราคาใหม�พร�อมกันยื่นซองข�อเสนอด�านราคาภายในระยะเวลาท่ีหน�วยงานของรัฐ
กําหนด หากท่ีปรึกษารายใดไม�ยื่นซองข�อเสนอด�านราคาให�ถือว�าท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคารายนั้นยืนราคา
ตามท่ีเสนอไว�เดิม หากท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม�สูงกว�าวงเงิน
ท่ีจะจ�าง หรือสูงกว�าแต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้นไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าว
เป0นราคาท่ีเหมาะสมก็ให�เสนอจ�างจากท่ีปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ�าดําเนินการตาม (๒) แล�วไม�ได�ผล ให�เสนอความเห็นต�อหัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือประกอบการใช�ดุลพินิจว�าจะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการจ�างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม� แต�หากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�าการ
ดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม�อาจไม�ได�ผลดี จะสั่งให�ดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล�วแต�กรณี ก็ได� 
เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืน ให�เริ่ม
กระบวนการจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอจ�างตามข�อ ๑๐๔ 

 
ข�อ ๑๑๗  ภายหลังจากท่ีได�ดําเนินการตามข�อ ๑๑๔ ข�อ ๑๑๕ หรือข�อ ๑๑๖ 

แล�วแต�กรณี เสร็จสิ้นแล�ว ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร�อมด�วยเอกสารท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดเสนอหัวหน�าหน�วยงาน
ของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ 

 
ข�อ ๑๑๘  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา

ตามข�อ ๑๑๗ และผู�มีอํานาจอนุมัติสั่งจ�างแล�ว ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีประกาศผลผู�ชนะงานจ�างท่ีปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของ
รัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให�ปOดประกาศโดยเปOดเผย ณ สถานท่ีปOดประกาศของ
หน�วยงานของรัฐนั้น และแจ�งให� ท่ีปรึกษาท่ี เข�ายื่นข�อเสนอทุกรายทราบผ�านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส2 (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
วิธีคัดเลือก 

 
ข�อ ๑๑๙  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอจ�างท่ีปรึกษา

ตามข�อ ๑๐๔ แล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีขอรายชื่อท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจ�างจากศูนย2ข�อมูลท่ีปรึกษา 
กระทรวงการคลังแล�วมอบให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือดําเนินการ
ต�อไป 

 
ข�อ ๑๒๐  ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดให�เข�ายื่นข�อเสนอต�อ

หน�วยงานของรัฐไม�น�อยกว�า ๓ ราย เว�นแต�ในงานนั้นมีท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดน�อย
กว�า ๓ ราย ให�เข�ายื่นข�อเสนอ โดยให�คํานึงถึงการไม�มีผลประโยชน2ร�วมกันของผู�ท่ีเข�ายื่นข�อเสนอ 
พร�อมจัดทําบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) การยื่นซองข�อเสนอและการรับซองข�อเสนอ ให�ดําเนินการตามข�อ ๑๑๓ 
โดยอนุโลม 

(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข�อเสนอ ให�รับซองข�อเสนอของท่ีปรึกษา
เฉพาะรายท่ีคณะกรรมการได�มีหนังสือเชิญชวนเท�านั้น พร�อมจัดทําบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีมายื่น
ข�อเสนอ 

เม่ือพ�นกําหนดเวลารับซองข�อเสนอ ห�ามรับเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษา 

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�เปOดซองข�อเสนอและเอกสาร
หลักฐานต�าง ๆ ของท่ีปรึกษาทุกราย แล�วให�กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสาร
ประกอบการยื่นข�อเสนอทุกแผ�น 

(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน2ร�วมกัน และเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของท่ีปรึกษา
แล�วคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไม�มีผลประโยชน2ร�วมกัน และยื่นเอกสารครบถ�วน ถูกต�อง มีคุณสมบัติ และ
ข�อเสนอเป0นไปตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวน 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษารายใดก็ได� 
แต�จะให�ท่ีปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว�แล�วมิได� และหากคณะกรรมการเห็นว�าท่ี
ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวน ให�
คณะกรรมการตัดรายชื่อของท่ีปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม�ครบถ�วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวนในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ และ
ความแตกต�างนั้น ไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบต�อท่ีปรึกษารายอ่ืนหรือเป0นการผิดพลาด
เล็กน�อย ให�พิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิ์ท่ีปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต�อไป 

(๖) พิจารณาคัดเลือกข�อเสนอของท่ีปรึกษารายท่ีถูกต�องตาม (๕) และผ�านเกณฑ2
ด�านคุณภาพท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ และให�พิจารณาคัดเลือกผู�ชนะหรือผู�ได�รับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ2ดังนี้ 

(ก) กรณีงานจ�างท่ีปรึกษาท่ีเป0นไปตามมาตรฐานของหน�วยงานของรัฐหรืองานท่ี
ซับซ�อนให�คัดเลือกจากรายท่ีได�คะแนนรวมด�านคุณภาพและด�านราคามากท่ีสุด 

(ข) กรณีงานจ�างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ�อนมาก ให�คัดเลือกรายท่ีได�คะแนนด�าน
คุณภาพมากท่ีสุด 

ในกรณีท่ีปรึกษารายท่ีคัดเลือกไว�ไม�ยอมเข�าทําสัญญาหรือข�อตกลงกับหน�วยงาน
ของรัฐในเวลาท่ีกําหนด ให�คณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาท่ีได�คะแนนมากท่ีสุดลําดับถัดไป ตาม (ก) 
หรือ (ข) แล�วแต�กรณี 

(๗) ในกรณีท่ีมีท่ีปรึกษาได�คะแนนเท�ากันหลายราย ให�ดําเนินการดังนี้ 
(ก) กรณีตาม (๖) (ก) ให�พิจารณาผู�ท่ีได�รับคะแนนด�านคุณภาพมากท่ีสุด 
(ข) กรณีตาม (๖) (ข) ให�พิจารณาผู�ท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 

(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให�นําความในข�อ ๑๑๔ (๔) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๒๑  เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได�พิจารณาตาม
ข�อ ๑๒๐ แล�วปรากฏว�า มีท่ีปรึกษาเข�ายื่นข�อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีท่ีปรึกษาเข�ายื่นข�อเสนอหลาย
รายแต�ผ�านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ
ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นแต�ถ�าคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นว�ามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการ
ต�อไปโดยไม�ต�องยกเลิกการคัดเลือก ให�คณะกรรมการเจรจาต�อรองกับท่ีปรึกษารายนั้น 

ในกรณีท่ีไม�มีท่ีปรึกษาเข�ายื่นข�อเสนอหรือข�อเสนอนั้นไม�ได�รับการคัดเลือก ให�เสนอ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ�างในครั้งนั้น แต�หากหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�าการดําเนินการคัดเลือกใหม�อาจไม�ได�ผลดี จะสั่งให�ดําเนินการ
จ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะ
ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืน ให�เริ่มกระบวนการจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอจ�าง
ตามข�อ ๑๐๔ 

 
ข�อ ๑๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏว�า ราคาของท่ีปรึกษาท่ีเป0นผู�ชนะหรือได�รับการคัดเลือก

ยังสูงกว�าวงเงินท่ีจะจ�างตามข�อ ๑๐๔ ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ต�อรองราคากับท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจ�างนั้น ให�ตํ่าสุดเท�าท่ี
จะทําได� หากท่ีปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล�ว ราคาท่ีเสนอใหม�ไม�สูงกว�าวงเงินท่ีจะจ�าง หรือสูงกว�า
นั้นไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ�าง หรือต�อรองราคาแล�วไม�ยอมลดราคาลงอีก แต�ส�วนท่ีสูงกว�านั้น
ไม�เกินร�อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ�าง ถ�าเห็นว�าราคาดังกล�าวเป0นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให�เสนอจ�างจากท่ี
ปรึกษารายนั้น 

(๒) หากดําเนินการตาม (๑) แล�วไม�ได�ผล ให�เสนอความเห็นต�อหัวหน�าหน�วยงาน
ของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือประกอบการใช�ดุลพินิจว�าจะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการจ�างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกใหม� แต�หากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�าการ
ดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกใหม�อาจไม�ได�ผลดี จะสั่งให�ดําเนินการจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด�วย
เหตุอ่ืน ให�เริ่มกระบวนการจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอจ�างตามข�อ ๑๐๔ 

 
ข�อ ๑๒๓  ให�นําความในข�อ ๑๑๘ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ได�รับการคัดเลือก

ในงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
ข�อ ๑๒๔  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอจ�างท่ีปรึกษา

ตามข�อ ๑๐๔ แล�ว ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการ
ดังต�อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งให�เข�ายื่นข�อเสนอหรือเจรจาต�อรองราคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) พิจารณาข�อเสนอของท่ีปรึกษาและเจรจาต�อรองกับท่ีปรึกษารายนั้นโดยตรง 
เพ่ือให�ได�ข�อเสนอท่ีเหมาะสม ถูกต�อง เป0นประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค2ของการจ�างครั้งนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให�นําความในข�อ ๑๑๔ (๔) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข�อ ๑๒๕  ให�นําความในข�อ ๑๑๘ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ได�รับการคัดเลือก

ในงานจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 
 

เกณฑ/การพิจารณาคัดเลือกข!อเสนอ 
 
ข�อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธี

คัดเลือก นอกจากให�พิจารณาเกณฑ2ด�านคุณภาพ ประกอบด�วย (๑) ผลงานและประสบการณ2ของท่ี
ปรึกษา (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จํานวนบุคลากรท่ีร�วมงาน (๔) ประเภทของท่ี
ปรึกษาท่ีรัฐต�องการส�งเสริมหรือสนับสนุน (๕) ข�อเสนอทางด�านการเงิน และ (๖) เกณฑ2อ่ืนตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงแล�ว ให�เป0นไปตามเกณฑ2ในการพิจารณาและการให�น้ําหนัก ตามความใน
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

(๑) กรณีงานจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินงานประจํา งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตาม
หลักวิชาชีพอยู�แล�ว หรืองานท่ีไม�ซับซ�อน ให�หน�วยงานของรัฐคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอท่ีผ�านเกณฑ2ด�าน
คุณภาพแล�วและให�คัดเลือกจากรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 

(๒) กรณีงานจ�างท่ีปรึกษาท่ีเป0นไปตามมาตรฐานของหน�วยงานของรัฐหรืองานท่ี
ซับซ�อนให�หน�วยงานของรัฐคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอท่ีผ�านเกณฑ2ด�านคุณภาพแล�วและให�คัดเลือกจากราย
ท่ีได�คะแนนรวมด�านคุณภาพและด�านราคามากท่ีสุด 

(๓) กรณีงานจ�างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ�อนมาก ให�หน�วยงานของรัฐคัดเลือกผู�ยื่น
ข�อเสนอท่ีผ�านเกณฑ2ด�านคุณภาพแล�วและให�คัดเลือกจากรายท่ีได�คะแนนด�านคุณภาพมากท่ีสุด 

 
อํานาจในการส่ังจ!างงานจ!างท่ีปรึกษา 

 
ข�อ ๑๒๗  การสั่งจ�างงานจ�างท่ีปรึกษาครั้งหนึ่ง ให�เป0นอํานาจของผู�ดํารงตําแหน�ง

และภายในวงเงิน ดังต�อไปนี้ 
(๑) หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ ไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให�เป0นไปตามบัญชีแนบท�ายระเบียบนี้ 
 
ข�อ ๑๒๘  รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป0นจะกําหนดผู�มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ�าง

ท่ีปรึกษาตามข�อ ๑๒๗ แตกต�างไปจากท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ ให�เสนอต�อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วให�รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ค	าจ!างท่ีปรึกษา 
 
ข�อ ๑๒๙  อัตราค�าจ�างท่ีปรึกษาให�เป0นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดย

คํานึงถึงองค2ประกอบต�าง ๆ เช�น ลักษณะของงานท่ีจะจ�าง อัตราค�าจ�างของงานในลักษณะเดียวกันท่ี
หน�วยงานของรัฐอ่ืนเคยจ�าง จํานวนคน - เดือน (man - months) เท�าท่ีจําเป0น ดัชนีค�าครองชีพ เป0นต�น  
แต�ท้ังนี้ จะต�องไม�เกินกว�าอัตราค�าจ�างท่ีปรึกษาตามท่ีผู�รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด (ถ�ามี) ด�วย 

 
ค	าจ!างล	วงหน!า 

 
ข�อ ๑๓๐  ในกรณีท่ีมีความจําเป0นต�องจ�ายเงินค�าจ�างล�วงหน�า ให�จ�ายได�ไม�เกินร�อย

ละสิบห�าของค�าจ�างตามสัญญา และท่ีปรึกษาท่ีเป0นคู�สัญญาจะต�องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส2ของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีได�รับล�วงหน�าไปนั้น และให�หน�วยงาน
ของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล�าวให�แก�คู�สัญญาเม่ือหน�วยงานของรัฐได�หักเงินท่ีได�จ�ายล�วงหน�าจาก
เงินค�าจ�างท่ีจ�ายตามผลงานแต�ละงวดครบถ�วนแล�ว  ท้ังนี้ ให�กําหนดเป0นเง่ือนไขไว�ในประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด�วย 

สําหรับการจ�างหน�วยงานของรัฐ ให�จ�ายเงินค�าจ�างล�วงหน�าได�ไม�เกินร�อยละห�าสิบ
ของค�าจ�างตามสัญญา และไม�ต�องมีหลักประกันเงินล�วงหน�าท่ีรับไปก็ได� 

 
หมวด ๔ 

งานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
ข�อ ๑๓๑  ในกรณีราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค หรือราชการส�วนท�องถ่ิน

ใดไม�มีหน�วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างหรือมีแต�ไม�สามารถออกแบบหรือควบคุมงาน
ก�อสร�างได�เอง อาจขอความร�วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน�วยงานของรัฐ
อ่ืนท่ีมีหน�วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างก�อนก็ได� 

 
ข�อ ๑๓๒  หน�วยงานของรัฐแห�งใดท่ีประสงค2จะจ�างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก�อสร�างให�กับหน�วยงานของรัฐแห�งอ่ืน ให�กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการ
จ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างเสนอต�อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือ
ได�รับความเห็นชอบแล�วให�หน�วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดต�อไป 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ 
และรายละเอียดการดําเนินการจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๓๓  ผู�ให�บริการจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างท่ีเป0นคู�สัญญากับ
หน�วยงานของรัฐต�องไม�มีส�วนได�เสียกับผู�ประกอบการงานก�อสร�างในงานนั้น ในลักษณะดังต�อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ2โดยตรง คือ ผู�ให�บริการจะต�องไม�เป0นผู�รับจ�างงานก�อสร�างในงาน
ท่ีตนเองเป0นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐนั้น 

(๒) มีความสัมพันธ2โดยอ�อม คือ ผู�ให�บริการจะต�องไม�เป0นผู�รับจ�างให�กับคู�สัญญาของ
หน�วยงานของรัฐในงานท่ีตนเองเป0นผู�ให�บริการ 

 
ข�อ ๑๓๔  ผู�ให�บริการจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างท่ีเป0นบุคคลธรรมดา

จะต�องมีสัญชาติไทยและเป0นผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปgตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับ
งานว�าจ�างตามท่ีกําหนด โดยกฎหมายว�าด�วยวิชาชีพสถาปgตยกรรมหรือวิศวกรรม แล�วแต�กรณี 

ผู�ให�บริการท่ีเป0นนิติบุคคล กรรมการผู�จัดการหรือหุ�นส�วนผู�จัดการของนิติบุคคลนั้น 
จะต�องเป0นคนไทย และเป0นนิติบุคคลท่ีมีผู�ถือหุ�นเป0นคนไทยเกินร�อยละห�าสิบของทุนการจัดต้ังนิติ
บุคคลนั้น 

 
ข�อ ๑๓๕  ในกรณีท่ีผู�ว�าจ�างหรือหน�วยงานของรัฐอ่ืน จะนําแบบแปลนรายละเอียด

งานจ�างไปดําเนินการก�อสร�างนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในสัญญา ให�ผู�ว�าจ�างหรือหน�วยงานของรัฐนั้น ๆ 
จ�ายเงินค�าจ�างแก�ผู�ให�บริการจ�างออกแบบงานก�อสร�าง ตามอัตราท่ีผู�รักษาการตามระเบียบประกาศ
กําหนด 

 
ข�อ ๑๓๖  ห�ามผู�ให�บริการจ�างออกแบบงานก�อสร�างนําแบบแปลนรายละเอียดงาน

จ�างท่ีได�ทําสัญญากับผู�ว�าจ�างแล�วไปให�ผู�อ่ืนดําเนินการก�อสร�างอีก เว�นแต�จะได�รับอนุญาตเป0นลาย
ลักษณ2อักษรจากผู�ว�าจ�างก�อน 

 
ข�อ ๑๓๗  ระหว�างดําเนินการตามสัญญาจ�าง ผู�ว�าจ�างอาจขอให�ผู�ให�บริการจ�าง

ออกแบบงานก�อสร�างเปลี่ยนแปลงแก�ไขรายละเอียดเล็ก ๆ น�อย ๆ ในส�วนท่ีไม�กระทบต�อโครงสร�างท่ี
สําคัญ และเป0นไปตามมาตรฐานงานก�อสร�างท่ีผู�ให�บริการจ�างออกแบบงานก�อสร�างได�ส�งมอบตามงวด
งานในสัญญาแล�ว โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายเพ่ิมอีก 

 
ข�อ ๑๓๘  ผู�ให�บริการควบคุมงานก�อสร�างจะต�องจัดผู�ควบคุมงานท่ีมีความรู�และมี

ความชํานาญงานก�อสร�างให�เหมาะสมกับสภาพงานก�อสร�างนั้น ๆ 
ผู�ให�บริการควบคุมงานก�อสร�างจะต�องส�งรายชื่อผู�ควบคุมงาน ผู�ตรวจการหรือผู�แทน 

ให�ผู�ว�าจ�างให�ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู�ควบคุมงานไม�สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง 
ผู�ให�บริการควบคุมงานก�อสร�างจะต�องเสนอชื่อผู�ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู�ท่ีปฏิบัติงานแทนใน
กรณีดังกล�าวจะต�องได�รับความยินยอมจากผู�ว�าจ�าง 

 
ส�วนท่ี ๒ 

กระบวนการจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
การจัดทําร	างขอบเขตของงานจ!างออกแบบหรือควบคุมงานก	อสร!าง 
 

ข�อ ๑๓๙  ในงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือจะให�เจ�าหน�าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร�าง
ขอบเขตของงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ2การพิจารณา
คัดเลือกข�อเสนอ 

องค2ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ให�เป0นไปตามท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป0นและเหมาะสม 

 
รายงานขอจ!างออกแบบหรือควบคุมงานก	อสร!าง 
 

ข�อ ๑๔๐  ในงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างให�เจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงาน
ขอจ�างออกแบบ หรือควบคุมงานก�อสร�างเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
โดยเสนอผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีตามรายการดังต�อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป0นท่ีต�องจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
(๓) คุณสมบัติของผู�ให�บริการงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
(๔) วงเงินค�าก�อสร�างโดยประมาณ 
(๕) ค�าจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยประมาณ 
(๖) กําหนดเวลาแล�วเสร็จของงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
(๗) วิธีท่ีจะจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง และเหตุผลท่ีต�องจ�างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
(๙) ข�อเสนออ่ืน ๆ เช�น การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ ท่ีจําเป0นในงาน

จ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ี

ดําเนินการจ�างตามวิธีการจ�างนั้นต�อไปได� 
 

คณะกรรมการดําเนินงานจ!างออกแบบหรือควบคุมงานก	อสร!าง 
 
ข�อ ๑๔๑  ในการดําเนินการจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างแต�ละครั้ง ให�

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างข้ึน
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร�อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล�วแต�
กรณี ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป 

(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีคัดเลือก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบ 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างแต�ละคณะ 

รายงานผลการพิจารณาต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ�ามีเหตุท่ีทําให�การ
รายงานล�าช�าให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได�ตามความจําเป0น 

 
ข�อ ๑๔๒  คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างตามข�อ 

๑๔๑ แต�ละคณะประกอบด�วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย�างน�อย ๒ คน ซ่ึงแต�งต้ัง
จากข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน�วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน โดยให�คํานึงถึงลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ท่ี
ได�รับแต�งต้ังเป0นสําคัญ 

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะแต�งต้ังผู�ชํานาญการหรือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป0น
บุคคลภายนอกในงานท่ีจ�างนั้นร�วมเป0นกรรมการด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๑๔๓  องค2ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส�วนได�

เสียในเรื่องซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา ให�นําความตามข�อ ๒๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

วิธีการจ!างออกแบบหรือควบคุมงานก	อสร!าง 
 

ข�อ ๑๔๔  งานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง กระทําได� ๔ วิธีดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 
ข�อ ๑๔๕  ให�นําความในข�อ ๑๐๙ ข�อ ๑๑๐ ข�อ ๑๑๑ ข�อ ๑๑๒ และข�อ ๑๑๓ มาใช�

บังคับกับการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปในส�วนนี้ 
โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๔๖  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�คณะกรรมการดําเนินงาน

จ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปOดซองข�อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของผู�ให�บริการทุกราย 

แล�วให�กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารประกอบการยื่นข�อเสนอทุกแผ�น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน2ร�วมกัน และเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของผู�
ให�บริการ แล�วคัดเลือกผู�ให�บริการท่ีไม�มีผลประโยชน2ร�วมกัน และยื่นเอกสารครบถ�วน ถูกต�อง มี
คุณสมบัติและข�อเสนอเป0นไปตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในเอกสารงานจ�างออกแบบ
หรือควบคุมงานก�อสร�าง 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู�ให�บริการรายใด
ก็ได� แต�จะให�ผู�ให�บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว�แล�วมิได� และหากคณะกรรมการเห็น
ว�าผู�ให�บริการรายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐได�กําหนดไว�ในประกาศและ
เอกสารงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง ให�คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู�ให�บริการรายนั้น 

ในกรณีท่ีผู�ให�บริการรายใดเสนอเอกสารด�านคุณภาพไม�ครบถ�วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในประกาศและเอกสารงานจ�าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ และความแตกต�างนั้นไม�มีผลทําให�เกิด
การได�เปรียบเสียเปรียบต�อผู�ให�บริการรายอ่ืนหรือเป0นการผิดพลาดเล็กน�อยให�พิจารณาผ�อนปรนการ
ตัดสิทธิ์ผู�ให�บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต�อไป 

(๓) พิจารณาคัดเลือกข�อเสนอของผู�ให�บริการรายท่ีถูกต�องตาม (๒) ซ่ึงมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป0นประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐ แล�วให�เสนอจ�างจากรายท่ีได�คะแนนคุณภาพมาก
ท่ีสุดและจัดลําดับไว�ไม�เกิน ๓ ราย 

ในกรณีท่ีผู�ให�บริการรายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงได�คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม�ยอมเข�า
ทําสัญญา หรือข�อตกลงกับหน�วยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารงานจ�างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก�อสร�าง ให�คณะกรรมการพิจารณาผู�ท่ีได�คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในลําดับถัดไป 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให�นําความในข�อ ๑๑๔ (๔) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข�อ ๑๔๗  เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดย

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปได�พิจารณาตามข�อ ๑๔๖ แล�ว ปรากฏว�ามีผู�ให�บริการยื่นข�อเสนอเพียงราย
เดียวหรือมีผู�ให�บริการหลายรายแต�ผ�านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
ผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งนั้น แต�ถ�าคณะกรรมการพิจารณาแล�ว
เห็นว�ามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการต�อไปโดยไม�ต�องยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให�
คณะกรรมการเจรจาต�อรองกับผู�ให�บริการรายนั้น 

ในกรณีท่ีไม�มีผู�ให�บริการเข�ายื่นข�อเสนอหรือข�อเสนอนั้นไม�ได�รับการคัดเลือก ให�
เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ�างในครั้งนั้น แต�หาก
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�าการดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม�อาจไม�ได�ผลดี 
จะสั่งให�ดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) 
แล�วแต�กรณี ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป0นอย�าง
อ่ืน ให�เริ่มกระบวนการจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอจ�างตามข�อ ๑๔๐ 

 
ข�อ ๑๔๘  ให�นําความในข�อ ๑๑๘ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ชนะในงานจ�าง

ออกแบบ หรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป โดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วิธีคัดเลือก 
 
ข�อ ๑๔๙  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอจ�างออกแบบ

หรือควบคุมงานก�อสร�างตามข�อ ๑๔๐ แล�ว ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก�อสร�าง โดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู�ให�บริการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดให�เข�ายื่นข�อเสนอ
ต�อหน�วยงานของรัฐ ไม�น�อยกว�า ๓ ราย เว�นแต�ในงานนั้นมีผู�ให�บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด
น�อยกว�า ๓ รายให�เข�ายื่นข�อเสนอ โดยให�คํานึงถึงการไม�มีผลประโยชน2ร�วมกันของผู�ท่ีเข�ายื่นข�อเสนอ 
และให�จัดทําบัญชีรายชื่อผู�ให�บริการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด�วย 

(๒) การยื่นซองข�อเสนอและการรับซองข�อเสนอ ให�ดําเนินการตามข�อ ๑๑๓ โดย
อนุโลม 

(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข�อเสนอ ให�รับซองข�อเสนอของผู�ให�บริการ
เฉพาะรายท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท�านั้น พร�อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู�ให�บริการท่ีมายื่น
ข�อเสนอ 

เม่ือพ�นกําหนดเวลารับซองข�อเสนอ ห�ามรับเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู�ให�บริการ 

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�เปOดซองข�อเสนอและเอกสาร
หลักฐานต�าง ๆ ของผู�ให�บริการทุกราย แล�วให�กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสาร
ประกอบการยื่นข�อเสนอทุกแผ�น 

(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน2ร�วมกัน และเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของผู�ให�บริการ
แล�วคัดเลือกผู�ให�บริการท่ีไม�มีผลประโยชน2ร�วมกัน และยื่นเอกสารครบถ�วน ถูกต�อง มีคุณสมบัติ และ
ข�อเสนอเป0นไปตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวน 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู�ให�บริการรายใด
ก็ได�แต�จะให�ผู�ให�บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว�แล�วมิได� และหากคณะกรรมการเห็น
ว�าผู�ให�บริการรายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวน 
ให�คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู�ให�บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น 

ในกรณีท่ีผู�ให�บริการรายใดเสนอเอกสารไม�ครบถ�วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดไว�ในหนังสือเชิญชวนในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ และ
ความแตกต�างนั้นไม�มีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบต�อผู�ให�บริการรายอ่ืนหรือเป0นการผิดพลาด
เล็กน�อย ให�พิจารณาผ�อนปรนการตัดสิทธิ์ผู�ให�บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต�อไป 

(๖) พิจารณาคัดเลือกข�อเสนอของผู�ให�บริการรายท่ีถูกต�องตาม (๕) ซ่ึงมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป0นประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐ แล�วให�เสนอจ�างจากรายท่ีได�คะแนนคุณภาพมาก
ท่ีสุดและจัดลําดับ 

ในกรณีท่ีผู�ให�บริการรายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงได�คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม�ยอมเข�า
ทําสัญญา หรือข�อตกลงกับหน�วยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนด ให�คณะกรรมการพิจารณาผู�ให�บริการท่ี
ได�คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดลําดับถัดไป 

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให�นําความในข�อ ๑๑๔ (๔) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๑๕๐  เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดย

วิธีคัดเลือก ได�พิจารณาตามข�อ ๑๔๙ แล�ว ปรากฏว�ามีผู�ให�บริการเข�ายื่นข�อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี
ผู�ให�บริการเข�ายื่นข�อเสนอหลายรายแต�ผ�านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต�ถ�าคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นว�ามี
เหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการต�อไปโดยไม�ต�องยกเลิกการคัดเลือก ให�คณะกรรมการเจรจาต�อรองกับ
ผู�ให�บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ไม�มีผู�ให�บริการเข�ายื่นข�อเสนอหรือข�อเสนอนั้นไม�ได�รับการคัดเลือก 
ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ�างในครั้งนั้น แต�หาก
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาแล�วเห็นว�าการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกใหม�อาจไม�ได�ผลดี 
จะสั ่งให�ดําเนินการจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได� เว�นแต�หน�วยงานของรัฐจะ
ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด�วยเหตุอ่ืน ให�เริ่มกระบวนการจ�างใหม�โดยการจัดทํารายงานขอจ�าง
ตามข�อ ๑๔๐ 

 
ข�อ ๑๕๑  ให�นําความในข�อ ๑๑๘ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ได�รับการคัดเลือก

ในงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
ข�อ ๑๕๒  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอจ�างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก�อสร�างตามข�อ ๑๔๐ แล�ว ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก�อสร�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต�อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู�ให�บริการรายใดรายหนึ่งซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแล�วและมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานท่ีว�าจ�างนั้นให�เข�ายื่นข�อเสนอ 

(๒) พิจารณาข�อเสนอของผู�ให�บริการ เพ่ือให�ได�ข�อเสนอท่ีเหมาะสม ถูกต�อง เป0น
ประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล�องกับวัตถุประสงค2ของการจ�างครั้งนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให�นําความในข�อ ๑๑๔ (๔) มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
ข�อ ๑๕๓  ให�นําความในข�อ ๑๑๘ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ได�รับการคัดเลือก

ในงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 
 

วิธีประกวดแบบ 
 
ข�อ ๑๕๔  ให�เจ�าหน�าท่ีจัดทําเอกสารงานจ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวด

แบบพร�อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารงานจ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน

ตามวรรคหนึ่ง ถ�าจําเป0นต�องมีข�อความหรือรายการแตกต�างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว�ในแบบและไม�ทําให�หน�วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให�กระทําได� 
เว�นแต�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเห็นว�าจะมีปgญหาในทางเสียเปรียบหรือไม�รัดกุมพอ ก็ให�ส�งร�างเอกสาร
งานจ�างออกแบบงานก�อสร�างและประกาศดังกล�าวไปให�สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก�อน 

 
ข�อ ๑๕๕  เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบรายงานขอจ�างออกแบบ

งานก�อสร�างตามข�อ ๑๔๐ แล�ว ให�ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ข้ันตอนท่ี ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 

(ก) ให�เจ�าหน�าท่ีดําเนินการเผยแพร�ประกาศและเอกสารงานจ�างออกแบบงาน
ก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐ 
และให�ปOดประกาศโดยเปOดเผย ณ สถานท่ีปOดประกาศของหน�วยงานของรัฐนั้น เป0นเวลาติดต�อกันไม�
น�อยกว�า ๑๕ วันทําการ โดยให�คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด (ถ�ามี) และระยะเวลาท่ีให�
ผู�ให�บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นข�อเสนอด�วย และให�กรมบัญชีกลางจัดส�งประกาศและ
เอกสารงานจ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินผ�านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส2 

การให�เอกสารงานจ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบ รวมท้ัง
เอกสารท่ีเก่ียวข�องให�กระทําไปพร�อมกันกับการเผยแพร�ประกาศและเอกสารงานจ�างออกแบบงาน
ก�อสร�างตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให�ผู�ให�บริการท่ีประสงค2จะเข�ายื่นข�อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ�าง
ออกแบบงานก�อสร�างต้ังแต�วันเริ่มต�นจนถึงวันสุดท�ายของการเผยแพร�ประกาศและเอกสารงานจ�าง
ออกแบบงานก�อสร�าง 

ในกรณี ท่ี มีความจําเป0นต�องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวด
แนวความคิด ให�กําหนดเป0นวันทําการวันใดวันหนึ่งก�อนวันยื่นข�อเสนอ 

การกําหนดวัน เวลาในการยื่นข�อเสนอให�กําหนดเป0นวัน เวลา ทําการเพียง
วันเดียวหลังจากสิ้นสุดการเผยแพร�ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

ให�นําความในข�อ ๑๑๓ มาใช�บังคับกับการยื่นข�อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ 
โดยอนุโลม 

(ข) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�คณะกรรมการดําเนินงาน
จ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของผู�ให�บริการทุก
รายแล�วคัดเลือกผู�ให�บริการท่ียื่นเอกสารหลักฐานครบถ�วน ถูกต�อง และเสนอแนวความคิดในการ
ออกแบบเป0นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารงานจ�างออกแบบก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบ แล�ว
ให�คัดเลือกผู�ให�บริการท่ีเสนอแนวความคิดท่ีผ�านเกณฑ2คุณภาพและเป0นไปตามวัตถุประสงค2ของ
หน�วยงานของรัฐและจัดลําดับ 

(ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน2ร�วมกันของผู�ให�บริการท่ีได�รับคัดเลือกตาม (ข) 
แล�วคัดเลือกผู�ให�บริการท่ีไม�มีผลประโยชน2ร�วมกัน เพ่ือไปดําเนินการข้ันตอนท่ี ๒ ต�อไป 

(ง) ให�คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร�อมด�วยเอกสาร
ท่ีได�รับไว�ท้ังหมดต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ 

(จ) เม่ือหัวหน�าหน�วยงานของรัฐให�ความเห็นชอบตาม (ง) แล�ว ให�หัวหน�า
เจ�าหน�าท่ีประกาศผลผู�ให�บริการท่ีได�รับการคัดเลือกแนวความคิดในข้ันตอนท่ี ๑ ในระบบเครือข�าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐ และให�ปOดประกาศโดยเปOดเผย ณ สถานท่ีปOด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศของหน�วยงานของรัฐนั้นและแจ�งให�ผู�ให�บริการท่ีเสนอแนวคิดทุกรายทราบผ�านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส2 (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ข้ันตอนท่ี ๒ การประกวดแบบ 
(ก) ให�ผู�ให�บริการท่ีได�รับการคัดเลือกแนวความคิดในข้ันตอนท่ี ๑ ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดท่ีได�เสนอไว�แล�วให�เป0นแบบงานก�อสร�างตามเง่ือนไขท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด และ
จัดส�งแบบงานก�อสร�างดังกล�าวให�หน�วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พร�อมเสนอรายชื่อผู�
ให�บริการท่ีจะเข�าทําสัญญาร�วมงานกัน (ถ�ามี) และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาท่ีเก่ียวข�องท่ี
ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปgตยกรรมหรือวิศวกรรม 

ในกรณีท่ีมีความจําเป0นต�องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแบบให�
กําหนดเป0นวันทําการวันใดวันหนึ่ง โดยให�หน�วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให�ผู�ให�บริการทุกราย
ทราบไม�น�อยกว�า ๗ วันทําการ ก�อนถึงกําหนดวันยื่นข�อเสนอ 

การกําหนดวัน เวลาในการยื่นข�อเสนอให�กําหนดเป0นวันทําการวันใดวัน
หนึ่งโดยให�คํานึงถึงระยะเวลาในการให�ผู�ให�บริการจัดทําแบบงานก�อสร�าง 

(ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปOดซองข�อเสนอ ให�คณะกรรมการดําเนินงานจ�าง
ออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ของผู�ให�บริการทุกราย
และการมีผลประโยชน2ร�วมกัน แล�วคัดเลือกผู�ให�บริการท่ีไม�มีผลประโยชน2ร�วมกันและยื่นเอกสาร
หลักฐานครบถ�วนถูกต�องแล�วคัดเลือกผู�ให�บริการท่ียื่นเอกสารหลักฐานครบถ�วน ถูกต�อง และเสนอ
แบบเป0นไปตามวัตถุประสงค2ของหน�วยงานของรัฐ แล�วให�คัดเลือกผู�ชนะการประกวดแบบท่ีได�คะแนน
คุณภาพมากท่ีสุดและจัดลําดับ 

ในกรณีท่ีผู�ให�บริการรายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงได�คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม�ยอม
เข�าทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ�างออกแบบงานก�อสร�าง ให�
คณะกรรมการพิจารณาผู�ท่ีได�คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในลําดับถัดไป 

(ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให�นําความในข�อ ๑๑๔ (๔) มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๕๖  ให�นําความในข�อ ๑๑๘ มาใช�บังคับกับการประกาศผลผู�ชนะในงานจ�าง

ออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม 
 
ข�อ ๑๕๗  หน�วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค�าตอบแทนให�กับผู�เข�าประกวดแบบใน

ข้ันตอนท่ี ๒ ท่ีได�รับการคัดเลือกตามข�อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให�คํานึงความเหมาะสมและประโยชน2ต�อ
ทางราชการเป0นสําคัญ  ท้ังนี้ ให�หน�วยงานของรัฐแจ�งการจ�ายเงินค�าตอบแทนดังกล�าวไว�ในประกาศ
และเอกสารงานจ�างออกแบบงานก�อสร�างโดยวิธีประกวดแบบด�วย 

 
อํานาจในการส่ังจ!างงานจ!างออกแบบหรือควบคุมงานก	อสร!าง 

 
ข�อ ๑๕๘  การสั่งจ�างงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�างครั้งหนึ่ง ให�เป0น

อํานาจของผู�ดํารงตําแหน�งและภายในวงเงิน ดังต�อไปนี้ 
(๑) หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ ไม�เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให�เป0นไปตามบัญชีแนบท�ายระเบียบนี้ 
 
ข�อ ๑๕๙  รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป0นจะกําหนดผู�มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ�าง

ตามข�อ ๑๕๘ แตกต�างไปจากท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ ให�เสนอต�อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ และเม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วให�รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
ข�อ ๑๖๐  อัตราค�าจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง ให�เป0นไปตามอัตราท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง 
 

หมวด ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
สัญญา 

   
 
ข�อ ๑๖๑  การลงนามในสัญญาและการแก�ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป0นอํานาจของ

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได�เม่ือพ�นระยะเวลาการอุทธรณ2ตาม

มาตรา ๖๖ วรรคสอง 
 
ข�อ ๑๖๒  การทําสัญญาหรือข�อตกลงเป0นหนังสือ นอกจากการจ�างท่ีปรึกษาให�

กําหนดค�าปรับเป0นรายวันในอัตราตายตัวระหว�างร�อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไม�ได�รับ
มอบ เว�นแต�การจ�างซ่ึงต�องการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพร�อมกัน ให�กําหนดค�าปรับเป0นรายวันเป0น
จํานวนเงินตายตัวในอัตราร�อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ�างนั้น แต�จะต�องไม�ตํ่ากว�าวันละ 
๑๐๐ บาท สําหรับงานก�อสร�างสาธารณูปโภค ท่ีมีผลกระทบต�อการจราจร ให�กําหนดค�าปรับเป0น
รายวันในอัตราร�อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ�างนั้น แต�อาจจะกําหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได�  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ2ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ในการทําสัญญาจ�างท่ีปรึกษา หากหน�วยงานของรัฐเห็นว�า ถ�าไม�กําหนดค�าปรับไว�ใน
สัญญาจะเกิดความเสียหายแก�หน�วยงานของรัฐ ให�หน�วยงานของรัฐผู�จัดทําสัญญากําหนดค�าปรับไว�ใน
สัญญาเป0นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร�อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ�างนั้น 

การกําหนดค�าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป0นจํานวนเงินเท�าใด 
ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใช�งาน และลักษณะของพัสดุซ่ึง
อาจมีผลกระทบต�อการท่ีคู�สัญญาของหน�วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม�ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบ
ต�อการจราจร หรือความเสียหายแก�ประโยชน2สาธารณะ แล�วแต�กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเป0นชุด ถ�าขาดส�วนประกอบส�วนหนึ่งส�วนใด
ไปแล�วจะไม�สามารถใช�การได�โดยสมบูรณ2 แม�คู�สัญญาจะส�งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต�
ยังขาดส�วนประกอบบางส�วน ต�อมาได�ส�งมอบส�วนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให�ถือว�า
ไม�ได�ส�งมอบสิ่งของนั้นเลย ให�ปรับเต็มราคาของท้ังชุด 

ในกรณีท่ีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมท้ังค�าติดต้ังหรือทดลองด�วย ถ�าติดต้ังหรือ
ทดลองเกินกว�ากําหนดตามสัญญาเป0นจํานวนวันเท�าใด ให�ปรับเป0นรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคา
ท้ังหมด 

ท้ังนี้ ให�กําหนดเรื่องค�าปรับไว�ในเอกสารเชิญชวนให�ชัดเจนด�วย 
 
ข�อ ๑๖๓  ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐเห็นว�ามีความจําเป0นจะต�องกําหนดค�าปรับ

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๑๖๒ เนื่องจากถ�าไม�กําหนดค�าปรับไว�ในสัญญาจะเกิดความเสียหาย
แก�หน�วยงานของรัฐ เช�น งานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานท่ีอยู�ระหว�างการรับประกัน
ความชํารุดบกพร�องจากการซ้ือขายคอมพิวเตอร2 ให�พิจารณากําหนดอัตราค�าปรับในกรณีดังกล�าว 
โดยคํานึงถึงความสําคัญ และลักษณะของงานท่ีจะกําหนด และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก�
หน�วยงานของรัฐเป0นสําคัญ 

 
ข�อ ๑๖๔  ให�หน�วยงานของรัฐส�งสําเนาสัญญาหรือข�อตกลงเป0นหนังสือ ซ่ึงมีมูลค�า

ต้ังแต�หนึ่งล�านบาทข้ึนไป ให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต�
วันทําสัญญา หรือข�อตกลง หรือตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
ข�อ ๑๖๕  การแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต�องอยู�ภายในขอบข�ายแห�ง

วัตถุประสงค2เดิมของสัญญาหรือข�อตกลงนั้น โดยหน�วยงานของรัฐต�องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข�อตกลงกับพัสดุท่ี
จะทําการแก�ไขนั้นก�อนแก�ไขสัญญาหรือข�อตกลงด�วย 

ในกรณีท่ีเป0นการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย�างจะต�องได�รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู�ชํานาญการ หรือผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
รับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก�อสร�าง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย�างนั้น แล�วแต�กรณี ด�วย 

เม่ือผู�มีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจ�าง แล�วแต�กรณี ได�อนุมัติการแก�ไขสัญญาหรือ
ข�อตกลงแล�ว ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเป0นผู�ลงนามในสัญญาหรือข�อตกลงท่ีได�แก�ไขนั้น 

 
ส�วนท่ี ๒ 

หลักประกัน 
   

 
หลักประกันการเสนอราคา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๖๖  เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอ ผู�เสนอ
ราคาหรือผู�ให�บริการไม�ปฏิบัติตามกระบวนการซ้ือหรือจ�าง หรือการจ�างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก�อสร�าง ให�หน�วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซ้ือหรือจ�างด�วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 งานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง ด�วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ท่ีมีวงเงินซ้ือหรือจ�างหรือวงเงินงบประมาณค�าก�อสร�าง เกินกว�า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทดังนี้ 

การซ้ือหรือจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ให�มีการวางหลักประกันการ
เสนอราคาโดยให�ใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

(๑) เช็คหรือดราฟท2ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�าย ซ่ึงเป0นเช็คหรือดราฟท2ลงวันท่ีท่ีใช�เช็คหรือ 
ดราฟท2นั้นชําระต�อเจ�าหน�าท่ี หรือก�อนวันนั้นไม�เกิน ๓ วันทําการ 

(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส2ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2ท่ีได�รับอนุญาต

ให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�
ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง ด�วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให�
มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให�ใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท2ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�าย ซ่ึงเป0นเช็คหรือดราฟท2ลงวันท่ีท่ีใช�เช็คหรือ 

ดราฟท2นั้นชําระต�อเจ�าหน�าท่ี หรือก�อนวันนั้นไม�เกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2ท่ีได�รับอนุญาต

ให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�
ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีเป0นการยื่นข�อเสนอจากต�างประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติให�ใช�

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในต�างประเทศท่ีมีหลักฐานดี และหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเชื่อถือเป0น
หลักประกันการเสนอราคาได�อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอหรือผู�เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง 
(๑) (๓) หรือ (๔) ให�ผู�ยื่นข�อเสนอหรือผู�เสนอราคาส�งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให�หน�วยงานของรัฐกําหนดให�ผู�ยื่นข�อเสนอ 
หรือผู�เสนอราคาส�งต�นฉบับเอกสารดังกล�าวมาให�หน�วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต�อง ตามวัน 
และเวลาท่ีกําหนด โดยจะต�องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา 
เว�นแต�ไม�อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได� ให�หน�วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว�า ๑ วันได� แต�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จํานวนวันดังกล�าวต�องไม�เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  ท้ังนี้ ให�ระบุไว�เป0นเง่ือนไขใน
เอกสารเชิญชวนให�ชัดเจนด�วย 

 
หลักประกันสัญญา 

 
ข�อ ๑๖๗  หลักประกันสัญญาให�ใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท2ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�าย ซ่ึงเป0นเช็คหรือดราฟท2ลงวันท่ีท่ีใช�เช็คหรือ 

ดราฟท2นั้น ชําระต�อเจ�าหน�าท่ี หรือก�อนวันนั้นไม�เกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย�างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเป0นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส2ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได� 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2ท่ีได�รับอนุญาต

ให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเวียนให�ทราบ โดยอนุโลมให�ใช�
ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีเป0นการยื่นข�อเสนอจากต�างประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติให�ใช�

หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในต�างประเทศท่ีมีหลักฐานดี และหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเชื่อถือเป0น
หลักประกันสัญญาได�อีกประเภทหนึ่ง 

 
ข�อ ๑๖๘  หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให�กําหนดมูลค�าเป0น

จํานวนเต็มในอัตราร�อยละห�าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ�างครั้งนั้น แล�วแต�กรณี 
เว�นแต�การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเห็นว�ามีความสําคัญเป0นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูง
กว�าร�อยละห�าแต�ไม�เกินร�อยละสิบก็ได� 

ในการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปc และพัสดุนั้น
ไม�ต�องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร�อง เช�น พัสดุใช�สิ้นเปลือง ให�กําหนดหลักประกันในอัตรา
ร�อยละห�าของราคาพัสดุท่ีส�งมอบในแต�ละปcของสัญญา โดยให�ถือว�าหลักประกันนี้เป0นการคํ้าประกัน
ตลอดอายุสัญญา และหากในปcต�อไปราคาพัสดุท่ีส�งมอบแตกต�างไปจากราคาในรอบปcก�อนให�ปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราส�วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นก�อนครบรอบปc ในกรณีท่ีหลักประกันต�องปรับปรุง
ในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคู�สัญญาไม�นําหลักประกันมาเพ่ิมให�ครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน ก�อนการส�งมอบ
พัสดุงวดสุดท�ายของปcนั้น ให�หน�วยงานของรัฐหักเงินค�าพัสดุงวดสุดท�ายของปcนั้นท่ีหน�วยงานของรัฐ
จะต�องจ�ายให�เป0นหลักประกันในส�วนท่ีเพ่ิมข้ึน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต�องระบุไว�เป0นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
ให�เข�ายื่นข�อเสนอหรือในสัญญาด�วย 

ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลค�าสูงกว�าท่ีกําหนดไว�ใน
ระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให�อนุโลมรับได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๖๙  ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐเป0นผู�ยื่นข�อเสนอหรือเป0นคู�สัญญาไม�ต�องวาง
หลักประกัน 

 
ข�อ ๑๗๐  ให�หน�วยงานของรัฐคืนหลักประกันให�แก�ผู�ยื่นข�อเสนอ คู�สัญญา หรือผู�คํ้า

ประกันตามหลักเกณฑ2ดังนี้ 
(๑) หลักประกันการเสนอราคาให�คืนให�แก�ผู�ยื่นข�อเสนอ หรือผู�คํ้าประกันภายใน ๑๕ 

วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐได�พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู�ชนะการซ้ือหรือ
จ�างเรียบร�อยแล�ว เว�นแต�ผู�ยื่นข�อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไม�เกิน ๓ ราย ให�คืนได�
ต�อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง หรือผู�ยื่นข�อเสนอได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว 

(๒) หลักประกันสัญญาให�คืนให�แก�คู�สัญญา หรือผู�คํ้าประกันโดยเร็ว และอย�างช�า
ต�องไม�เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาแล�ว 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีไม�ต�องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร�องให�คืนหลักประกัน
ให�แก�คู�สัญญา หรือผู�คํ้าประกันตามอัตราส�วนของพัสดุซ่ึงหน�วยงานของรัฐได�รับมอบไว�แล�ว แต�ท้ังนี้ 
จะต�องระบุไว�เป0นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด�วย 

การคืนหลักประกันท่ีเป0นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย2 ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาไม�มารับภายในกําหนดเวลาข�างต�น ให�รีบส�ง
ต�นฉบับหนังสือคํ้าประกันให�แก�ผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญา โดยทางไปรษณีย2ลงทะเบียนโดยเร็วพร�อม
กับแจ�งให�ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2 ผู�คํ้าประกันทราบด�วย สําหรับหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส2ของธนาคารให�คืนแก�ธนาคารผู�ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส2ผ�านทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2 

 
ข�อ ๑๗๑  ในการทําสัญญาหากมีการแก�ไขสัญญาและมีผลทําให�วงเงินตามสัญญา

นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพ่ิมข้ึน คู�สัญญาต�องนําหลักประกันสัญญามาวางเท�ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาท่ีได�เพ่ิมนั้น 

ถ�าหลักประกันสัญญาท่ีคู�สัญญานํามามอบไว�เพ่ือเป0นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาลดลงหรือเสื่อมค�าลง หรือมีอายุไม�ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู�สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม�ว�า
ด�วยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงส�งมอบงานล�าช�าเป0นเหตุให�ระยะเวลาแล�วเสร็จหรือวันครบกําหนดความ
รับผิดในความชํารุดบกพร�องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู�สัญญาต�องหาหลักประกันใหม�หรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให�มีจํานวนครบถ�วนตามมูลค�าท่ีกําหนดในสัญญามามอบให�ภายในระยะเวลาท่ี
หน�วยงานของรัฐกําหนด 

 
หลักประกันการรับเงินล	วงหน!า 

 
ข�อ ๑๗๒  หลักประกันการรับเงินล�วงหน�าตามข�อ ๙๑ วรรคสอง หรือข�อ ๑๓๐ 

วรรคหนึ่ง แล�วแต�กรณี เม่ือหน�วยงานของรัฐได�หักเงินท่ีจะจ�ายแต�ละครั้งท่ีจะใช�คืนเงินล�วงหน�าท่ี
คู�สัญญาได�รับไปเป0นจํานวนเท�าใดแล�ว หรือนําหลักประกันมาวางเท�ากับมูลค�าของเงินท่ีต�องหัก 
คู�สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล�วงหน�าแต�บางส�วนได�  ท้ังนี้ จะต�องระบุไว�เป0นเง่ือนไข
ในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หลักประกันผลงาน 

 
ข�อ ๑๗๓  ในการจ�างงานก�อสร�างท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดแบ�งการชําระเงินค�าจ�าง

ออกเป0นงวด และมีความประสงค2ให�มีการหักเงินประกันผลงานในแต�ละงวด ให�กําหนดการหักเงิน
ตามอัตราท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนดของเงินท่ีต�องจ�ายในงวดนั้นเพ่ือเป0นหลักประกัน ในกรณีท่ีเงิน
ประกันผลงานถูกหักไว�แล�วเป0นจํานวนไม�ตํ่ากว�าอัตราท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด คู�สัญญามีสิทธิท่ีจะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู�สัญญาจะต�องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส2ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุการคํ้าประกันตามท่ี
ผู�ว�าจ�างจะกําหนดก็ได� 

 
ข�อ ๑๗๔  ในการจ�างท่ีปรึกษาจากหน�วยงานของรัฐท่ีแบ�งการชําระเงินออกเป0นงวด 

ให�ผู�ว�าจ�างหักเงินท่ีจะจ�ายแต�ละครั้งในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละห�าแต�ไม�เกินร�อยละสิบของเงินค�าจ�าง 
เพ่ือเป0นการประกันผลงาน หรือจะให�หน�วยงานของรัฐท่ีเป0นท่ีปรึกษาใช�หนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส2ของธนาคารภายในประเทศท่ีมีอายุการคํ้าประกันตามท่ี
ผู�ว�าจ�างจะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินท่ีหักไว�ก็ได�  ท้ังนี้ ให�กําหนดเป0นเง่ือนไขไว�ในสัญญาด�วย 

 
หมวด ๖ 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
   

 
ข�อ ๑๗๕  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ�าง มีหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผู�ใช�พัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไว�ในสัญญา

หรือข�อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม�มีสัญญาหรือข�อตกลง จะต�องได�รับ

อนุมัติจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐก�อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให�ถูกต�องครบถ�วนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว� สําหรับกรณีท่ีมีการ

ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร2 จะเชิญผู�ชํานาญการหรือผู�ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับพัสดุนั้นมาให�คําปรึกษา หรือส�งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผู�ชํานาญการ
หรือผู�ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได� 

ในกรณีจําเป0นท่ีไม�สามารถตรวจนับเป0นจํานวนหน�วยท้ังหมดได� ให�ตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ 

(๓) ให�ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู�ขายหรือผู�รับจ�างนําพัสดุมาส�งและให�ดําเนินการให�
เสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 

(๔) เม่ือตรวจถูกต�องครบถ�วนแล�ว ให�รับพัสดุไว�และถือว�าผู�ขายหรือผู�รับจ�างได�ส�ง
มอบพัสดุถูกต�องครบถ�วนต้ังแต�วันท่ีผู�ขายหรือผู�รับจ�างนําพัสดุนั้นมาส�ง แล�วมอบแก�เจ�าหน�าท่ีพร�อม
กับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว�เป0นหลักฐานอย�างน�อย ๒ ฉบับ มอบแก�ผู�ขายหรือผู�รับจ�าง ๑ ฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และเจ�าหน�าท่ี ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจ�ายเงินตามระเบียบของหน�วยงานของรัฐและรายงานให�
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว�าพัสดุท่ีส�งมอบ มีรายละเอียดไม�เป0นไปตามข�อกําหนดในสัญญา
หรือข�อตกลง ให�รายงานหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ี เพ่ือทราบและสั่งการ 

(๕) ในกรณีท่ีผู�ขายหรือผู�รับจ�างส�งมอบพัสดุถูกต�องแต�ไม�ครบจํานวน หรือส�งมอบ
ครบจํานวน แต�ไม�ถูกต�องท้ังหมด ถ�าสัญญาหรือข�อตกลงมิได�กําหนดไว�เป0นอย�างอ่ืน ให�ตรวจรับไว�
เฉพาะจํานวนท่ีถูกต�อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให�รีบรายงานหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�า
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือแจ�งให�ผู�ขายหรือผู�รับจ�างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ  แต�ท้ังนี้ ไม�
ตัดสิทธิ์หน�วยงานของรัฐท่ีจะปรับผู�ขายหรือผู�รับจ�างในจํานวนท่ีส�งมอบไม�ครบถ�วนหรือไม�ถูกต�องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเป0นชุดหรือหน�วย ถ�าขาดส�วนประกอบอย�างใด
อย�างหนึ่งไปแล�วจะไม�สามารถใช�การได�โดยสมบูรณ2 ให�ถือว�าผู�ขายหรือผู�รับจ�างยังมิได�ส�งมอบพัสดุนั้น 
และโดยปกติให�รีบรายงานหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือแจ�งให�ผู�ขายหรือผู�รับจ�างทราบภายใน ๓ วัน
ทําการนับถัดจากวันท่ีตรวจพบ 

(๗) ถ�ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม�ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย�งไว�ให�เสนอ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ�าหัวหน�าหน�วยงานของรัฐสั่งการให�รับพัสดุนั้นไว� จึง
ดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๑๗๖  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างก�อสร�าง มีหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู�ควบคุมงานก�อสร�างของผู�รับจ�างให�เป0นไปตามกฎหมาย

ว�าด�วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู�รับจ�าง และเหตุการณ2แวดล�อมท่ีผู�

ควบคุมงานของหน�วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข�อกําหนดใน
สัญญา หรือข�อตกลงทุกสัปดาห2 รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู�
ควบคุมงานแล�วรายงานหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต�อไป 

(๓ ) ให�คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุหรือกรรมการท่ี ได� รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ�าง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในสัญญาหรือท่ีตกลงให�ทํางาน
จ�างนั้น ๆ ตามเวลาท่ีเหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ�างนั้นไว�เพ่ือ
เป0นหลักฐานด�วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข�อสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นว�า
แบบรูปรายการละเอียดและข�อกําหนดในสัญญาหรือมีข�อตกลงมีข�อความคลาดเคลื่อนเล็กน�อย 
หรือไม�เป0นไปตามหลักวิชาการช�างให�มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก�ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ�างได�
ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการช�าง เพ่ือให�เป0นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให�ตรวจผลงานท่ีผู�รับจ�างส�งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต�วันท่ี
ประธานกรรมการได�รับทราบการส�งมอบงาน และให�ทําการตรวจรับให�เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

(๖) เม่ือตรวจเห็นว�าเป0นการถูกต�องครบถ�วนเป0นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข�อกําหนดในสัญญาหรือข�อตกลงแล�ว ให�ถือว�าผู�รับจ�างส�งมอบงานครบถ�วนต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างส�งงาน
จ�างนั้น และให�ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แล�วแต�กรณี โดยลงชื่อไว�เป0น
หลักฐานอย�างน�อย ๒ ฉบับ มอบให�แก�ผู�รับจ�าง ๑ ฉบับ และเจ�าหน�าท่ี ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จ�ายเงินตามระเบียบว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินของหน�วยงานของรัฐ และรายงานให�หัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐทราบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว�าผลงานท่ีส�งมอบท้ังหมดหรืองวดใด
ก็ตามไม�เป0นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข�อกําหนดในสัญญาหรือข�อตกลง ให�รายงานหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือทราบหรือสั่งการ แล�วแต�กรณี 

(๗) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม�ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย�งไว� ให�
เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ�าหัวหน�าหน�วยงานของรัฐสั่งการให�ตรวจรับงาน
จ�างนั้นไว�จึงดําเนินการตาม (๖) 

 
ข�อ ๑๗๗  ในการจ�างก�อสร�างแต�ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป0นระยะ ๆ 

อันจําเป0นต�องมีการควบคุมงานอย�างใกล�ชิด หรือมีเง่ือนไขการจ�ายเงินเป0นงวดตามความก�าวหน�าของ
งาน ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐแต�งต้ังผู�ควบคุมงานท่ีมีความรู�ความชํานาญทางด�านช�างตามลักษณะ
ของงานก�อสร�างจากข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 
หรือพนักงานของหน�วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนของหน�วยงานของรัฐนั้น หรือข�าราชการ 
ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน�วยงาน
ของรัฐท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนของหน�วยงานของรัฐอ่ืน ตามท่ีได�รับความยินยอมจากหัวหน�าหน�วยงานของ
รัฐท่ีผู�นั้นสังกัดแล�ว ในกรณีท่ีลักษณะของงานก�อสร�างมีความจําเป0นต�องใช�ความรู�ความชํานาญหลาย
ด�าน จะแต�งต้ังผู�ควบคุมงานเฉพาะด�านหรือเป0นกลุ�มบุคคลก็ได� 

ผู�ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผู�ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต�องมีคุณวุฒิ
ไม�ต่ํากว�าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเป0นจะต�องจ�างผู�ให�บริการควบคุมงานก�อสร�างเป0นผู�ควบคุมงาน ให�
ดําเนินการจ�างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔ 

 
ข�อ ๑๗๘  ผู�ควบคุมงาน มีหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในสัญญา หรือท่ีตกลงให�ทํางานจ�าง

นั้น ๆ ทุกวันให�เป0นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข�อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่ง
เปลี่ยนแปลง แก�ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ�างได�ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช�างเพ่ือให�
เป0นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข�อกําหนดในสัญญา ถ�าผู�รับจ�างขัดขืนไม�ปฏิบัติตามก็สั่งให�
หยุดงานนั้นเฉพาะส�วนหนึ่งส�วนใดหรือท้ังหมด แล�วแต�กรณี ไว�ก�อน จนกว�าผู�รับจ�างจะปฏิบัติให�
ถูกต�องตามคําสั่งและให�รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ี
รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข�อตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเป0นงานจ�างก�อสร�างทันที 

(๒) ในกรณีท่ีปรากฏว�าแบบรูปรายการละเอียด หรือข�อกําหนดในสัญญามีข�อความ
ขัดกัน หรือเป0นท่ีคาดหมายได�ว�าถึงแม�ว�างานนั้นจะได�เป0นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ข�อกําหนดในสัญญา แต�เม่ือสําเร็จแล�วจะไม�ม่ันคงแข็งแรง หรือไม�เป0นไปตามหลักวิชาช�างท่ีดี หรือไม�
ปลอดภัยให�สั่งพักงานนั้นไว�ก�อน แล�วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�
ทําหน�าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข�อตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ีเป0นงานจ�างก�อสร�างโดยเร็ว 

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู�รับจ�างและเหตุการณ2แวดล�อมเป0นรายวัน 
พร�อมท้ังผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย�างน�อย ๒ ฉบับ เพ่ือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รายงานให�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีรับผิดชอบการบริหาร
สัญญา หรือข�อตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ีเป0นงานจ�างก�อสร�างทราบทุกสัปดาห2 และเก็บรักษาไว�
เพ่ือมอบให�แก�เจ�าหน�าท่ีเม่ือเสร็จงานแต�ละงวด โดยถือว�าเป0นเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบของผู�มีหน�าท่ี 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู�รับจ�างให�ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุท่ีใช�ด�วย 

(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู�รับจ�างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส�งมอบงานแต�
ละงวด ให�รายงานผลการปฏิบัติงานของผู�รับจ�างว�าเป0นไปตามสัญญาหรือไม� ให�คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข�อตกลงและการตรวจ
รับพัสดุท่ีเป0นงานจ�างก�อสร�างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต�วันถึงกําหนดนั้น ๆ 

 
ข�อ ๑๗๙  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างท่ีปรึกษา มีหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ�างท่ีปรึกษาให�เป0นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญา

หรือข�อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ�างท่ีปรึกษา ณ ท่ีทําการของผู�ว�าจ�าง หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไว�ใน

สัญญาหรือข�อตกลง 
(๓) โดยปกติให�ตรวจรับงานจ�างท่ีปรึกษาในวันท่ีท่ีปรึกษานําผลงานมาส�ง และให�

ดําเนินการให�เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต�องและครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาหรือข�อตกลงแล�ว ให�รับ

งานจ�างท่ีปรึกษาไว�และถือว�าท่ีปรึกษาได�ส�งมอบงานถูกต�องครบถ�วนต้ังแต�วันท่ีท่ีปรึกษานําผลงานมา
ส�งแล�วมอบแก�เจ�าหน�าท่ีพร�อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว�เป0นหลักฐานอย�างน�อย ๒ ฉบับ มอบแก�
ท่ีปรึกษา ๑ ฉบับ และเจ�าหน�าท่ี ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ�ายเงินตามระเบียบว�าด�วยการเบิกจ�ายเงิน
ของหน�วยงานของรัฐ และรายงานให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณี ท่ีเห็นว�าผลงานท่ีส�งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม�เป0นไปตาม
ข�อกําหนดในสัญญาหรือข�อตกลง มีอํานาจสั่งให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตาม
สัญญา แล�วให�รายงานหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล�วแต�
กรณี 

(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม�ยอมรับงาน ให�กรรมการดังกล�าวทํา
ความเห็นแย�งไว�แล�วให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ�าหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
สั่งการให�รับผลงานนั้นไว�จึงดําเนินการตาม (๔) 

 
ข�อ ๑๘๐  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง

มีหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) ตรวจให�ถูกต�องตามท่ีระบุไว�ในสัญญาหรือข�อตกลง 
(๒) ตรวจรับงาน ณ ท่ีทําการของผู�ว�าจ�าง หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไว�ในสัญญาหรือ

ข�อตกลง 
(๓) โดยปกติให�ตรวจรับงานในวันท่ีผู�ให�บริการนําผลงานมาส�ง และให�ดําเนินการให�

เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) ในกรณีท่ีผลงานบกพร�องหรือไม�เป0นไปตามความประสงค2ของหน�วยงานของรัฐ
อันเนื่องมาจากไม�ได�ดําเนินการให�ถูกต�องตามหลักวิชาการทางสถาปgตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต�อง
รีบแจ�งให�ผู�ให�บริการดําเนินการแก�ไขให�เป0นท่ีเรียบร�อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต�องและครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาหรือข�อตกลงแล�ว ให�รับ
งานไว�และถือว�าผู�ให�บริการได�ส�งมอบงานถูกต�องครบถ�วนต้ังแต�วันท่ีผู�ให�บริการนําผลงานมาส�ง แล�ว
มอบแก�เจ�าหน�าท่ีพร�อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว�เป0นหลักฐานอย�างน�อย ๒ ฉบับ มอบแก�ผู�ให�
บริการ ๑ ฉบับ และเจ�าหน�าท่ี ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ�ายเงินตามระเบียบว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินของ
หน�วยงานของรัฐและรายงานให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณี ท่ีเห็นว�าผลงานท่ีส�งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม�เป0นไปตาม
ข�อกําหนดในสัญญาหรือข�อตกลง มีอํานาจสั่งให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตาม
สัญญา หากคู�สัญญาไม�ปฏิบัติตามมีอํานาจท่ีจะสั่งให�หยุดงานนั้นชั่วคราวได� หรือให�รายงานหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐผ�านหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีเพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล�วแต�กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม�ยอมรับงาน ให�กรรมการดังกล�าวทํา
ความเห็นแย�งไว�แล�วให�เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ�าหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
สั่งการให�รับผลงานนั้นไว�จึงดําเนินการตาม (๕) 

 
ข�อ ๑๘๑  กรณีท่ีสัญญาหรือข�อตกลงได�ครบกําหนดส�งมอบแล�ว และมีค�าปรับ

เกิดข้ึนให�หน�วยงานของรัฐแจ�งการเรียกค�าปรับตามสัญญาหรือข�อตกลงจากคู�สัญญาภายใน ๗ วันทํา
การนับถัดจากวันครบกําหนดส�งมอบ และเม่ือคู�สัญญาได�ส�งมอบพัสดุ ให�หน�วยงานของรัฐบอกสงวน
สิทธิ์การเรียกค�าปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้นด�วย 

 
ข�อ ๑๘๒  การงดหรือลดค�าปรับให�แก�คู�สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม

สัญญาหรือข�อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร�องของ
หน�วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ2อันหนึ่งอันใดท่ีคู�สัญญาไม�ต�องรับผิดตาม
กฎหมายหรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทําให�คู�สัญญาไม�สามารถส�งมอบสิ่งของหรืองาน
ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห�งสัญญาได� ให�หน�วยงานของรัฐระบุไว�ในสัญญาหรือข�อตกลง
กําหนดให�คู�สัญญาต�องแจ�งเหตุดังกล�าวให�หน�วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุ
นั้นได�สิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หากมิได�แจ�งภายในเวลาท่ีกําหนด คู�สัญญาจะยกมา
กล�าวอ�างเพ่ือของดหรือลดค�าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได� เว�นแต�กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร�องของหน�วยงานของรัฐซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ�ง หรือหน�วยงานของรัฐทราบดีอยู�แล�ว
ต้ังแต�ต�น 

 
ข�อ ๑๘๓  นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข�อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏ

ว�าคู�สัญญาไม�สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข�อตกลงได� และจะต�องมีการปรับตามสัญญาหรือ
ข�อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค�าปรับจะเกินร�อยละสิบของวงเงินค�าพัสดุหรือค�าจ�าง ให�หน�วยงานของ
รัฐพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข�อตกลง เว�นแต�คู�สัญญาจะได�ยินยอมเสียค�าปรับให�แก�
หน�วยงานของรัฐ โดยไม�มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาผ�อนปรนการบอก
เลิกสัญญาได�เท�าท่ีจําเป0น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๑๘๔  ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว�างท่ีอยู�ในระหว�างระยะเวลารับประกัน

ความชํารุดบกพร�อง ให�หัวหน�าหน�วยงานผู�ครอบครองพัสดุ หรือผู� ท่ีได�รับมอบหมายมีหน�าท่ี
รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร�องของพัสดุ เว�นแต�กรณีท่ีไม�มีผู�ครอบครอง
พัสดุหรือมีหลายหน�วยงานครอบครอง ให�หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบความชํารุดบกพร�องของพัสดุนั้น 

 
ข�อ ๑๘๕  ในกรณีท่ีปรากฏความชํารุดบกพร�องของพัสดุภายในระยะเวลาของการ

ประกันความชํารุดบกพร�องตามสัญญา ให�ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบตามข�อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน�า
หน�วยงานของรัฐเพ่ือแจ�งให�ผู�ขายหรือผู�รับจ�างดําเนินการแก�ไขหรือซ�อมแซมทันที พร�อมท้ังแจ�งให�ผู�คํ้า
ประกัน (ถ�ามี) ทราบด�วย 

 
ข�อ ๑๘๖  เม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๑๘๕ แล�ว กรณีท่ีสัญญาจะครบกําหนด

รับประกันความชํารุดบกพร�อง ให�หน�วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร�องของพัสดุ เพ่ือ
ปKองกันความเสียหายจากนั้นให�คืนหลักประกันสัญญาต�อไป 

 
ค	าเสียหาย 

 
ข�อ ๑๘๗  กรณีท่ีหน�วยงานของรัฐมิได�เป0นฝeายบอกเลิกสัญญาหรือข�อตกลง หรือ

การบอกเลิกสัญญา หรือข�อตกลงนั้นเป0นกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐมิได�เรียกค�าปรับ แล�วแต�กรณี หาก
คู�สัญญาเห็นว�าหน�วยงานของรัฐต�องรับผิดชดใช�ค�าเสียหาย คู�สัญญาจะยื่นคําขอต�อหน�วยงานของรัฐ
ให�พิจารณาชดใช�ค�าเสียหายก็ได� ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ2ดังนี้ 

(๑) ให�คู�สัญญายื่นคําขอมายังหน�วยงานของรัฐคู�สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได�มีการบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต�องทําเป0นหนังสือลงลายมือชื่อผู�ร�อง และระบุข�อเท็จจริงและเหตุผลอัน
เป0นเหตุแห�งการเรียกร�องให�ชัดเจน พร�อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องไปด�วย 

(๓) หน�วยงานของรัฐต�องออกใบรับคําขอให�ไว�เป0นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้น
ให�แล�วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับคําขอ หากไม�อาจพิจารณาได�ทันในกําหนดนั้น ให�ขอ
ขยายระยะเวลาออกไปต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐได�ไม�เกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลา
ดังกล�าว 

(๔) ให�หน�วยงานของรัฐแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให�ทํา
หน�าท่ีตามข�อ ๑๘๙ 

(๕) ให�หน�วยงานของรัฐแจ�งผลการพิจารณาเป0นหนังสือไปยังคู�สัญญาเม่ือพิจารณา
คําร�องแล�วเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเห็นชอบด�วยกับผลการ
พิจารณา 

เม่ือหน�วยงานของรัฐมีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาเป0นเช�นใดแล�ว หากคู�สัญญา
ยังไม�พอใจในผลการพิจารณาก็ให�มีสิทธิฟKองคดีต�อศาลเพ่ือเรียกให�ชดใช�ค�าเสียหายตามสัญญาต�อไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ  ๑๘๘   ให� หน� วยงานของรัฐแต� ง ต้ั งคณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง เรียกว� า 
“คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” ประกอบด�วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย�าง
น�อย ๒ คน โดยให�แต�งต้ังจากข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน�วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน ภายในของหน�วยงานของรัฐนั้น 
ในกรณีจําเป0น หรือเพ่ือประโยชน2ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต�งต้ังบุคคลอ่ืนอีกไม�เกิน ๒ คนร�วมเป0น
กรรมการด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๑๘๙  คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน�าท่ีดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข�อเท็จจริงตามคําร�องของคู�สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป0นจะเชิญคู�สัญญา หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือ

ให�ข�อเท็จจริงในส�วนท่ีเก่ียวข�องได� 
(๓) พิจารณาค�าเสียหายและกําหนดวงเงินค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถ�ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) พร�อมความเห็นเสนอหัวหน�า

หน�วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค�าเสียหายตามวรรคหนึ่งให�คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ2ท่ี

คณะกรรมการวินิจฉัยกําหนด และในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว�า หน�วยงานของรัฐต�องชดใช�
ค�าเสียหาย และมีวงเงินค�าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให�หน�วยงานของรัฐจัดทํารายงาน
ความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบ  ท้ังนี้ หลักเกณฑ2 วิธีการรายงาน 
ให�เป0นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
   

 
ข�อ ๑๙๐  เพ่ือประโยชน2ในการพิจารณาคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอท่ีจะเข�ามาเป0น

คู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐให�เป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู�ประกอบการตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให�พิจารณาถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานให�แล�วเสร็จตามสัญญาของคู�สัญญาท่ีทําไว�กับหน�วยงานของรัฐเป0น
สําคัญ โดยให�ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู�สัญญาท่ีผ�านมาต้ังแต�วันท่ีระเบียบนี้มีผลใช�บังคับ  
ท้ังนี้ หน�วยงานของรัฐจะต�องกําหนดไว�ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพ่ือให�ผู�ประกอบการท่ีจะเข�า
ยื่นข�อเสนอกับหน�วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล�าวด�วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการให�ดําเนินการผ�านทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส2ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ในกรณี ท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาไว�เป0นการเฉพาะก็ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๙๑  การประเมินผลการปฏิ บั ติงานของผู�ประกอบการตามข�อ ๑๙๐ 
นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให�แล�วเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดให�มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานในด�านอ่ืน ๆ ด�วยก็ได� ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยให�คํานึงถึงคุณภาพและ
คุณสมบัติท่ีเป0นประโยชน2ต�อหน�วยงานของรัฐ  ท้ังนี้ เพ่ือให�การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอของผู�ยื่น
ข�อเสนอท่ีจะเข�ามาเป0นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐเป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

 
หมวด ๘ 

การท้ิงงาน 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การลงโทษให�เป0นผู�ท้ิงงาน 
   

 
ข�อ ๑๙๒  ห�ามหน�วยงานของรัฐก�อนิติสัมพันธ2กับผู�ท้ิงงานท่ีปลัดกระทรวงการคลัง

ได�ระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว เว�นแต�จะได�มีการเพิกถอนการเป0นผู�ท้ิงงาน 
การห�ามหน�วยงานของรัฐก�อนิติสัมพันธ2กับผู�ท้ิงงานตามวรรคหนึ่ง ให�ใช�บังคับกับ

บุคคลตามข�อ ๑๙๖ วรรคสอง และวรรคสาม ด�วย 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยู�ในระหว�างการพิจารณาให�เป0นผู�ท้ิงงานตาม

ข�อกําหนดในส�วนนี้ ให�บุคคลดังกล�าวมีสิทธิยื่นข�อเสนอให�แก�หน�วยงานของรัฐได� แต�ถ�าผลการ
พิจารณาต�อมา ปลัดกระทรวงการคลังได�สั่งให�บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป0นผู� ท้ิงงาน ให�
หน�วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคลดังกล�าวออกจากรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซ้ือ
หรือจ�าง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจ�างท่ีได�กระทําก�อนการสั่ งการของปลัด
กระทรวงการคลัง เว�นแต�ในกรณีท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว�าจะเป0นประโยชน2แก�
หน�วยงานของรัฐอย�างยิ่ง หัวหน�าหน�วยงานของรัฐจะไม�ตัดรายชื่อบุคคลดังกล�าวออกจากรายชื่อผู�มี
สิทธิได�รับการคัดเลือก หรือจะไม�ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ�าง หรือจะไม�ยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือ
หรือจ�างท่ีได�กระทําก�อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลังก็ได� 

 
ข�อ ๑๙๓  ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู�ยื่นข�อเสนอหรือคู�สัญญาของหน�วยงานของรัฐกระทํา

การอันมีลักษณะเป0นการท้ิงงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาให�ผู�ยื่น
ข�อเสนอคู�สัญญา หรือผู�รับจ�างช�วงท่ีหน�วยงานของรัฐอนุญาตให�รับช�วงงานได� หรือท่ีปรึกษา หรือผู�
ให�บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป0นผู�ท้ิงงาน แล�วแต�กรณี พร�อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัด
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่งให�เป0นผู�ท้ิงงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได�พิจารณาหลังจากท่ีได�ฟgงความเห็นของคณะกรรมการ
วินิจฉัยตามมาตรา ๒๙ (๕) แล�ว และเห็นว�าบุคคลดังกล�าวสมควรเป0นผู� ท้ิ งงาน ก็ให�ปลัด
กระทรวงการคลังสั่งให�บุคคลดังกล�าวเป0นผู�ท้ิงงาน โดยระบุชื่อผู�ท้ิงงานไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงาน 
พร�อมท้ังแจ�งเวียนชื่อผู�ท้ิงงานให�หน�วยงานของรัฐต�าง ๆ ทราบ รวมท้ังแจ�งให�ผู�ท้ิงงานรายนั้นทราบ
ทางไปรษณีย2ลงทะเบียนด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว�าบุคคลดังกล�าวไม�สมควรเป0นผู�ท้ิงงาน ให�แจ�งผล
การพิจารณาไปให�หน�วยงานของรัฐนั้นทราบด�วย 

 
ข�อ ๑๙๔  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว�า ผู�ยื่นข�อเสนอรายหนึ่ง

หรือหลายรายไม�ว�าจะเป0นผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม กระทําการอันเป0นการ
ขัดขวางการแข�งขันอย�างเป0นธรรมหรือกระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป0นเท็จ หรือ
ใช�ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ
ตรวจสอบข�อเท็จจริงว�าบุคคลดังกล�าวสมควรเป0นผู�ท้ิงงานหรือไม� โดยมีหนังสือแจ�งเหตุท่ีหน�วยงาน
ของรัฐสงสัยไปยังผู�ยื่นข�อเสนอท่ีถูกสงสัยทราบ พร�อมท้ังให�ชี้แจงรายละเอียดข�อเท็จจริงภายในเวลาท่ี
หน�วยงานของรัฐกําหนดแต�ต�องไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากหน�วยงานของรัฐ 

เม่ือหน�วยงานของรัฐได�รับคําชี้แจงจากผู�ยื่นข�อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาว�าบุคคลดังกล�าวสมควรเป0นผู�ท้ิงงานหรือไม� 

หากผู�ยื่นข�อเสนอท่ีถูกสงสัยไม�ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว�ามีเหตุ
อันควรเชื่อได�ว�ามีการกระทําอันเป0นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป0นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม�
สุจริตให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให�ผู�นั้นเป0น
ผู�ท้ิงงาน 

 
ข�อ ๑๙๕  ในกรณีท่ีผู�ยื่นข�อเสนอร�วมกระทําการอันเป0นการขัดขวางการแข�งขัน

ราคาอย�างเป0นธรรม หรือกระทําการโดยไม�สุจริตรายใด ซ่ึงมิใช�เป0นผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล�าว ได�ให�
ความร�วมมือเป0นประโยชน2ต�อการพิจารณาของหน�วยงานของรัฐ ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณา
ให�ผู�ยื่นข�อเสนอรายนั้นได�รับการยกเว�นท่ีจะไม�เป0นผู�ท้ิงงานได� โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว�ใน
การเสนอความเห็น หรือในการสั่งการ แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๑๙๖  ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกสั่งให�เป0นผู�ท้ิงงานตามข�อ ๑๙๓ ข�อ ๑๙๔ หรือ

ข�อ ๑๙๕ ถ�าการกระทําดังกล�าวเกิดจากหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให�ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให�บุคคลดังกล�าวเป0นผู�ท้ิง
งานด�วย 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งให�เป0นผู�ท้ิงงานตามข�อ ๑๙๓ ข�อ ๑๙๔ หรือข�อ ๑๙๕ 
ให�คําสั่งดังกล�าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีหุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการ
ผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป0นบุคคลเดียวกันกับ
หุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
ท่ีถูกพิจารณาให�เป0นผู�ท้ิงงานด�วย 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให�เป0นผู�ท้ิงงานตามข�อ ๑๙๓ ข�อ ๑๙๔ หรือข�อ 
๑๙๕ ให�คําสั่งดังกล�าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอ ซ่ึงมีบุคคลดังกล�าวเป0นหุ�นส�วนผู�จัดการ 
กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย 

 
ข�อ ๑๙๗  เพ่ือประโยชน2ในการดําเนินการให�เป0นไปตามระเบียบนี้ เม่ือปรากฏ

ข�อเท็จจริงอันควรสงสัยว�า มีการกระทําตามข�อ ๑๙๓ ข�อ ๑๙๔ หรือข�อ ๑๙๕ และหน�วยงานของรัฐนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ยังไม�ได�รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให�ผู�ยื่นข�อเสนอหรือ
คู�สัญญา ท่ีมีข�อเท็จจริงอันควรสงสัยว�ามีการกระทําอันเป0นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป0นธรรม 
หรือกระทําการโดยไม�สุจริตมาชี้แจงข�อเท็จจริงต�อปลัดกระทรวงการคลัง  ท้ังนี้ โดยมีหนังสือแจ�งเหตุ
ท่ีปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล�าว พร�อมท้ังแจ�งให�บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียด
ข�อเท็จจริงภายในเวลาท่ีปลัดกระทรวงการคลังกําหนด แต�ต�องไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งจากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได�รับคําชี้แจงจากผู�ได�รับการคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอ หรือ
คู�สัญญาท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล�าว หากคํา
ชี้แจงไม�มีเหตุผลรับฟgงได� ให�ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให�บุคคลดังกล�าวเป0นผู�ท้ิงงาน พร�อมท้ัง
แจ�งผลการพิจารณาไปให�หน�วยงานของรัฐทราบด�วย 

หากผู�ยื่นข�อเสนอ หรือคู�สัญญา ท่ี ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ ง ไม�ชี้ แจงภายใน
กําหนดเวลาท่ีปลัดกระทรวงการคลังจะได�กําหนดไว� ให�ถือว�ามีเหตุอันควรเชื่อได�ว�ามีการกระทําอัน
เป0นการขัดขวางการแข�งขันอย�างเป0นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม�สุจริต ให�ปลัดกระทรวงการคลัง
พิจารณาให�บุคคลดังกล�าวเป0นผู�ท้ิงงาน พร�อมท้ังแจ�งผลการพิจารณาไปให�หน�วยงานของรัฐทราบด�วย 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การเพิกถอนการเป0นผู�ท้ิงงาน 
   

 
ข�อ ๑๙๘  ผู�ท่ีถูกสั่งให�เป0นผู�ท้ิงงานสามารถยื่นคําร�องขอเพิกถอนการเป0นผู�ท้ิงงานได� 

โดยต�องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด�วย โดยมีหลักเกณฑ2ดังนี้ 
(๑) ถูกข้ึนบัญชีเป0นผู�ท้ิงงานมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ปc โดยจะต�องไม�ได�ถูกสั่งให�เป0นผู�

ท้ิงงานเนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป0นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป0นธรรม หรือ
กระทําการโดยไม�สุจริต  ท้ังนี้ ผู�ขอเพิกถอนท่ีจะได�รับการเพิกถอนในข�อนี้ ต�องไม�เคยมีผลการประเมิน
ตามหมวด ๗ เป0นผู�ไม�ผ�านเกณฑ2ท่ีกําหนดและถูกระงับไม�ให�เข�ายื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับ
หน�วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกข้ึนบัญชีเป0นผู�ท้ิงงานมาแล�วต้ังแต� ๕ ปcข้ึนไป และจะต�องไม�ได�ถูกสั่งหรือแจ�ง
เวียนให�เป0นผู�ท้ิงงาน เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป0นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เป0นธรรม หรือกระทําการโดยไม�สุจริต 

 
ข�อ ๑๙๙  คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต�อปลัดกระทรวงการคลัง 

เพื่อให�มีการเพิกถอนการเป0นผู�ทิ้งงาน สําหรับผู�ทิ้งงานที่ถูกแจ�งเวียนชื่อมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑๐ ปc 
ออกจากบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานก็ได� 

 
ข�อ ๒๐๐  ผู�ท้ิงงานรายใดท่ีถูกเพิกถอนชื่อจากการเป0นผู�ท้ิงงานไปแล�ว หากผู�ท้ิงงาน

รายนั้นถูกสั่งให�เป0นผู�ท้ิงงานซํ้าอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปc นับถัดจากวันท่ีได�รับการเพิกถอนชื่อออก
จากการเป0นผู�ท้ิงงานแล�ว การเพิกถอนการเป0นผู�ท้ิงงานในครั้งหลัง ผู�ท้ิงงานจะไม�มีสิทธิได�เพิกถอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามข�อ ๑๙๘ (๑) แต�จะมีสิทธิได�เพิกถอนตามข�อ ๑๙๘ (๒) ได� เม่ือครบกําหนดระยะเวลา ๘ ปc 
นับต้ังแต�วันท่ีถูกสั่งและแจ�งเวียนให�เป0นผู�ท้ิงงานในครั้งหลัง 

 
ข�อ ๒๐๑  ผู�ท้ิงงานท่ีประสงค2จะขอใช�สิทธิเพิกถอนการเป0นผู�ท้ิงงานตามข�อ ๑๙๘ 

(๑) และข�อ ๑๙๘ (๒) ต�องยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร�อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวข�องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด�วย  ท้ังนี้ การเพิกถอนการเป0นผู�ท้ิงงานจะมีผลต�อเม่ือปลัด
กระทรวงการคลังได�สั่งเพิกถอนการเป0นผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนการเพิกถอนชื่อผู�ท้ิงงานแล�ว 

 
หมวด ๙ 

การบริหารพัสดุ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การเก็บ การบันทึก การเบิกจ�าย 
   

 
ข�อ ๒๐๒  การบริหารพัสดุของหน�วยงานของรัฐให�ดําเนินการตามหมวดนี้ เว�นแต�มี

ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว�เป0นอย�างอ่ืน 
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม�ใช�บังคับกับงานบริการ งานก�อสร�าง งานจ�างท่ีปรึกษา

และงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 
 

การเก็บและการบันทึก 
 
ข�อ ๒๐๓  เม่ือเจ�าหน�าท่ีได�รับมอบพัสดุแล�ว ให�ดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล�วแต�กรณี แยกเป0นชนิด และแสดง

รายการตามตัวอย�างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยให�มีหลักฐานการรับเข�าบัญชีหรือทะเบียน
ไว�ประกอบรายการด�วย 

สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกัน
ก็ได� 

(๒) เก็บรักษาพัสดุให�เป0นระเบียบเรียบร�อย ปลอดภัย และให�ครบถ�วนถูกต�องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน 

 
การเบิกจ	ายพัสดุ 

 
ข�อ ๒๐๔  การเบิกพัสดุจากหน�วยพัสดุของหน�วยงานของรัฐ ให�หัวหน�างานท่ีต�องใช�

พัสดุนั้นเป0นผู�เบิก 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๒๐๕  การจ�ายพัสดุ ให�หัวหน�าหน�วยพัสดุท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุ
หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเป0นหัวหน�าหน�วยพัสดุ เป0นผู�สั่งจ�ายพัสดุ 

ผู�จ�ายพัสดุต�องตรวจสอบความถูกต�องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ�ามี) แล�ว
ลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจ�าย และเก็บใบเบิกจ�ายไว�เป0นหลักฐานด�วย 

 
ข�อ ๒๐๖  หน�วยงานของรัฐใดมีความจําเป0นจะกําหนดวิธีการเบิกจ�ายพัสดุเป0นอย�าง

อ่ืนให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐนั้น โดยให�รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
ส�วนท่ี ๒ 
การยืม 

   
 
ข�อ ๒๐๗  การให�ยืม หรือนําพัสดุไปใช�ในกิจการ ซ่ึงมิใช�เพ่ือประโยชน2ของทาง

ราชการจะกระทํามิได� 
 
ข�อ ๒๐๘  การยืมพัสดุประเภทใช�คงรูป ให�ผู�ยืมทําหลักฐานการยืมเป0นลายลักษณ2

อักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส�งคืน โดยมีหลักเกณฑ2 ดังต�อไปนี้ 
(๑) การยืมระหว�างหน�วยงานของรัฐ จะต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าหน�วยงานของ

รัฐผู�ให�ยืม 
(๒) การให�บุคคลยืมใช�ภายในสถานท่ีของหน�วยงานของรัฐเดียวกัน จะต�องได�รับ

อนุมัติจากหัวหน�าหน�วยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แต�ถ�ายืมไปใช�นอกสถานท่ีของหน�วยงานของรัฐ
จะต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 

 
ข�อ ๒๐๙  ผู�ยืมพัสดุประเภทใช�คงรูปจะต�องนําพัสดุนั้นมาส�งคืนให�ในสภาพท่ีใช�การ

ได�เรียบร�อย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช�การไม�ได� หรือสูญหายไป ให�ผู�ยืมจัดการแก�ไขซ�อมแซมให�
คงสภาพเดิมโดยเสียค�าใช�จ�ายของตนเอง หรือชดใช�เป0นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและ
คุณภาพอย�างเดียวกัน หรือชดใช�เป0นเงินตามราคาท่ีเป0นอยู�ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ2ดังนี้ 

(๑) ราชการส�วนกลาง และราชการส�วนภู มิภาค ให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2 ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

(๒ ) ราชการส�วนท�องถ่ิน  ให� เป0นไปตามหลักเกณฑ2 ท่ีกระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล�วแต�กรณี กําหนด 

(๓) หน�วยงานของรัฐอ่ืน ให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2ท่ีหน�วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
 
ข�อ ๒๑๐  การยืมพัสดุประเภทใช�สิ้นเปลืองระหว�างหน�วยงานของรัฐ ให�กระทําได�

เฉพาะเม่ือหน�วยงานของรัฐผู�ยืมมีความจําเป0นต�องใช�พัสดุนั้นเป0นการรีบด�วน จะดําเนินการจัดหาได�ไม�
ทันการและหน�วยงานของรัฐผู�ให�ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะให�ยืมได� โดยไม�เป0นการเสียหายแก�หน�วยงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ของรัฐของตน และให�มีหลักฐานการยืมเป0นลายลักษณ2อักษร  ท้ังนี้ โดยปกติหน�วยงานของรัฐผู�ยืม
จะต�องจัดหาพัสดุเป0นประเภท ชนิด และปริมาณเช�นเดียวกันส�งคืนให�หน�วยงานของรัฐผู�ให�ยืม 

 
ข�อ ๒๑๑  เม่ือครบกําหนดยืม ให�ผู�ให�ยืมหรือผู�รับหน�าท่ีแทนมีหน�าท่ีติดตามทวง

พัสดุท่ีให�ยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต�วันครบกําหนด 
 

ส�วนท่ี ๓ 
การบํารุงรักษา การตรวจสอบ 

   
 

การบํารุงรักษา 
 
ข�อ ๒๑๒  ให�หน�วยงานของรัฐจัดให�มีผู�ควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยู�ในความครอบครองให�

อยู�ในสภาพท่ีพร�อมใช�งานได�ตลอดเวลา โดยให�มีการจัดทําแผนการซ�อมบํารุงท่ีเหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซ�อมบํารุงด�วย 

ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ให�หน�วยงานของรัฐดําเนินการซ�อมแซมให�กลับมาอยู�ใน
สภาพพร�อมใช�งานโดยเร็ว 

 
การตรวจสอบพัสดุประจําป4 

 
ข�อ ๒๑๓  ภายในเดือนสุดท�ายก�อนสิ้นปcงบประมาณของทุกปc ให�หัวหน�าหน�วยงาน

ของรัฐ หรือหัวหน�าหน�วยพัสดุตามข�อ ๒๐๕ แต�งต้ังผู�รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใช�เป0น
เจ�าหน�าท่ีตามความจําเป0น เพ่ือตรวจสอบการรับจ�ายพัสดุในงวด ๑ ปcท่ีผ�านมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทท่ีคงเหลืออยู�เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให�เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปOดทําการวัน
แรกของปcงบประมาณเป0นต�นไป ว�าการรับจ�ายถูกต�องหรือไม� พัสดุคงเหลือมีตัวอยู�ตรงตามบัญชี หรือ
ทะเบียนหรือไม� มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม�จําเป0นต�องใช�ใน
หน�วยงานของรัฐต�อไป แล�วให�เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล�าวต�อผู�แต�งต้ังภายใน ๓๐ วันทํา
การ นับแต�วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เม่ือผู�แต�งต้ังได�รับรายงานจากผู�รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล�ว ให�เสนอ
หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส�งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ๑ ชุด 
พร�อมท้ังส�งสําเนารายงานไปยังหน�วยงานต�นสังกัด (ถ�ามี) ๑ ชุด ด�วย 

 
ข�อ ๒๑๔  เม่ือผู�แต�งต้ังได�รับรายงานจากผู�รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข�อ 

๒๑๓ และปรากฏว�ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม�จําเป0นต�องใช�ในหน�วยงานของรัฐ
ต�อไป ก็ให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบหาข�อเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง โดยให�นําความในข�อ ๒๖ และข�อ ๒๗ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม เว�นแต�กรณีท่ีเห็นได�อย�างชัดเจนว�า เป0นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช�งาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให�ดําเนินการจําหน�าย
ต�อไปได� 

ถ�าผลการพิจารณาปรากฏว�า จะต�องหาตัวผู�รับผิดด�วย ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องของทางราชการหรือของหน�วยงานของรัฐนั้นต�อไป 

 
ส�วนท่ี ๔ 

การจําหน�ายพัสดุ 
   

 
ข�อ ๒๑๕  หลังจากการตรวจสอบแล�ว พัสดุใดหมดความจําเป0นหรือหากใช�ใน

หน�วยงานของรัฐต�อไปจะสิ้นเปลืองค�าใช�จ�ายมาก ให�เจ�าหน�าท่ีเสนอรายงานต�อหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาสั่งให�ดําเนินการตามวิธีการอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

(๑) ขาย ให�ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก�อน แต�ถ�าขายโดยวิธีทอดตลาดแล�ว
ไม�ได�ผลดีให�นําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใช�โดยอนุโลม เว�นแต�กรณี ดังต�อไปนี้ 

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได�มารวมกันไม�เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม�ต�องทอดตลาดก�อนก็ได� 

(ข) การขายให�แก�หน�วยงานของรัฐ หรือองค2การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
๔๗ (๗) แห�งประมวลรัษฎากร ให�ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ2อิเล็กทรอนิกส2 เช�น โทรศัพท2เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ให�แก�
เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีหน�วยงานของรัฐมอบให�ไว�ใช�งานในหน�าท่ี เม่ือบุคคลดังกล�าวพ�นจากหน�าท่ีหรือ
อุปกรณ2ดังกล�าวพ�นระยะเวลาการใช�งานแล�ว ให�ขายให�แก�บุคคลดังกล�าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ
เจรจาตกลงราคากัน 

การขายโดยวิธีทอดตลาดให�ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 โดยให�
ผู�ท่ีได�รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย2สินก�อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเป0นพัสดุท่ีมี
การจําหน�ายเป0นการท่ัวไปให�พิจารณาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในท�องตลาด หรือราคาท�องถ่ินของ
สภาพปgจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม กรณีท่ีเป0นพัสดุท่ีไม�มีการจําหน�ายท่ัวไป ให�พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช�งานรวมท้ังสภาพและสถานท่ีต้ังของพัสดุด�วย  ท้ังนี้ ให�เสนอหัวหน�าหน�วยงาน
ของรัฐพิจารณาให�ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล�าวโดยคํานึงถึงประโยชน2ของหน�วยงานของรัฐด�วย 

หน�วยงานของรัฐจะจ�างผู�ประกอบการท่ีให�บริการขายทอดตลาดเป0นผู�ดําเนินการก็ได� 
(๒) แลกเปลี่ยน ให�ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน ให�โอนแก�หน�วยงานของรัฐ หรือองค2การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ 

(๗) แห�งประมวลรัษฎากร  ท้ังนี้ ให�มีหลักฐานการส�งมอบไว�ต�อกันด�วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ2และวิธีการท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให�แล�วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ี

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐสั่งการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๒๑๖  เงินท่ีได�จากการจําหน�ายพัสดุ ให�ถือปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�องทางการเงินของหน�วยงานของรัฐนั้น หรือข�อตกลงในส�วนท่ีใช�
เงินกู�หรือเงินช�วยเหลือ แล�วแต�กรณี 

 
การจําหน	ายเป5นสูญ 

 
ข�อ ๒๑๗  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม�ปรากฏตัวผู�รับผิดหรือมีตัวผู�รับผิดแต�ไม�

สามารถชดใช�ได�หรือมีตัวพัสดุอยู�แต�ไม�สมควรดําเนินการตามข�อ ๒๑๕ ให�จําหน�ายพัสดุนั้นเป0นสูญ 
ตามหลักเกณฑ2 ดังต�อไปนี้ 

(๑) ถ�าพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือได�มารวมกันไม�เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�หัวหน�า
หน�วยงานของรัฐเป0นผู�พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ�าพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือได�มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�ดําเนินการ
ดังนี้ 

(ก ) ราชการส�วนกลาง และราชการส�วนภู มิภาค ให�อยู� ใน อํานาจของ
กระทรวงการคลังเป0นผู�อนุมัติ 

(ข) ราชการส�วนท�องถ่ิน ให�อยู�ในอํานาจของผู�ว�าราชการจังหวัด ผู�ว�าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล�วแต�กรณี เป0นผู�อนุมัติ 

(ค) หน�วยงานของรัฐอ่ืน ผู�ใดจะเป0นผู�มีอํานาจอนุมัติให�เป0นไปตามท่ีหน�วยงาน
ของรัฐนั้นกําหนด 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป0นจะกําหนดวงเงินการจําหน�ายพัสดุเป0นสูญตามวรรคหนึ่ง
แตกต�างไปจากท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนี้ ให�เสนอต�อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
เม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วให�รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินทราบด�วย 

 
การลงจ	ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 
ข�อ ๒๑๘  เม่ือได�ดําเนินการตามข�อ ๒๑๕ และข�อ ๒๑๗ แล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีลงจ�าย

พัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล�วแจ�งให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ทราบภายใน ๓๐ 
วันนับแต�วันลงจ�ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุ ซ่ึงต�องจดทะเบียนตามกฎหมายให�แจ�งแก�นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดด�วย 

 
ข�อ ๒๑๙  ในกรณีท่ีพัสดุของหน�วยงานของรัฐเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญ

ไปหรือไม�จําเป0นต�องใช�ในราชการต�อไป ก�อนมีการตรวจสอบตามข�อ ๒๑๓ และได�ดําเนินการตาม
กฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล�วแต�กรณี เสร็จสิ้นแล�ว 
ถ�าไม�มีระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว�เป0นการเฉพาะ ให�ดําเนินการตามข�อ ๒๑๕ ข�อ ๒๑๖ ข�อ ๒๑๗ และข�อ 
๒๑๘ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การร�องเรียน 
   

 
ข�อ ๒๒๐  ผู�ใดเห็นว�าหน�วยงานของรัฐมิได�ปฏิบัติให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิ
ร�องเรียนไปยังหน�วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ2 แล�วแต�กรณี ก็ได� 

การยื่นข�อร�องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต�องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีรู�หรือ
ควรรู�ว�าหน�วยงานของรัฐนั้นมิได�ปฏิบัติให�เป0นไปตามหลักเกณฑ2และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายว�า
ด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความ
ในกฎหมายว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
ข�อ ๒๒๑  การร�องเรียนต�องทําเป0นหนังสือลงลายมือชื่อผู�ร�องเรียน ในกรณีผู�

ร�องเรียนเป0นนิติบุคคลต�องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป0นผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและ
ประทับตราของนิติบุคคล (ถ�ามี) 

หนังสือร�องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต�องใช�ถ�อยคําสุภาพ และระบุข�อเท็จจริงและเหตุผล
อันเป0นเหตุแห�งการร�องเรียนให�ชัดเจน พร�อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องไปด�วย 

 
ข�อ ๒๒๒  ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐได�รับเรื่องร�องเรียนตามข�อ ๒๒๐ ให�หน�วยงาน

ของรัฐพิจารณาข�อร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว แล�วแจ�งผลให�ผู�ร�องเรียนทราบโดยไม�ชักช�า พร�อมท้ัง
แจ�งให�คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ2ทราบด�วย 

 
ข�อ ๒๒๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ2ได�รับเรื่องร�องเรียนตามข�อ 

๒๒๐ ให�คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ2พิจารณาข�อร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว โดยให�ดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แล�วแจ�งผลให�ผู�ร�องเรียนและหน�วยงานของรัฐทราบด�วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ2 ให�เป0นท่ีสุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ2อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได�ตามความ

จําเป0นเพ่ือประโยชน2ในการดําเนินการ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักด์ิ  ตันติวรวงศ2 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีเอกสารแนบท!าย 
กําหนดประเภทของผู!มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว	าด!วยการจัดซ้ือจัดจ!างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 
(๑) ราชการส�วนกลางท่ีมีฐานะเทียบเท�ากรม 

ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�แก� ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล�วแต�กรณี 
 
(๒) ราชการส�วนภูมิภาค 

ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�แก� ปลัดกระทรวงต�นสังกัดของหน�วยงานของรัฐเจ�าของเงิน
งบประมาณ 
 
(๓) ราชการส�วนท�องถ่ิน 

ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�แก� ผู�ว�าราชการจังหวัด 
 
(๔) รัฐวิสาหกิจ 

ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�แก� คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
 
(๕) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�แก� สภามหาวิทยาลัย 
 
(๖) ส�วนราชการท่ีข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงาน
เลขาธิการ สภาผู�แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 

ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�แก� หัวหน�าหน�วยงานของรัฐนั้นเป0นผู�ใช�อํานาจเหนือข้ึนไป
หนึ่งชั้นเอง 
 
(๗) ในกรณีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ตาม (๑) – (๖) 

ผู�มีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�แก� ผู�บังคับบัญชา ผู�กํากับดูแล หรือผู�ควบคุมชั้นเหนือข้ึนไป
ชั้นหนึ่ง แล�วแต�กรณี 
 
(๘) ในกรณีท่ีไม�มีผู�บังคับบัญชา ผู�กํากับดูแล หรือผู�ควบคุม ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐนั้นเป0นผู�ใช�
อํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเอง 
 
(๙) ให�ผู�รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู�มีอํานาจ
เหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ได�ตามความจําเป0นและเหมาะสม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชวัลพร/อัญชลี/จัดทํา 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 


