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ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” 

1. ราชการส่วนกลาง ☞อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น

นิติบุคคล 

2. ราชการส่วนภูมิภาค  ☞ผู้ว่าราชการจังหวัด 

3. ราชการส่วนท้องถิ่น 

✴ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

✴ นายกเทศมนตรี  

✴ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

✴ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

✴ นายกเมืองพัทยา หรือ 

✴ ผู้ดํารงตําแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

4. รัฐวิสาหกิจ 

✴ ผู้ว่าการ  

✴ ผู้อํานวยการ  

✴ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ 

✴ ผู้ดํารงตําแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

5. องค์การมหาชน  ☞ ผู้อํานวยการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
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6. องค์กรอิสระ 

✴ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

✴ เลขาธิการสํานักงาน                     

✴ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

✴ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                

✴ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  

✴ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

7. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ☞ อัยการสูงสุด 

8. หน่วยธุรการของศาล 

✴ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  

✴ เลขาธิการสํานักงาน  

✴ ศาลปกครอง  

✴ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

9. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ☞ อธิการบดี 

10. หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา 

✴ เลขาธิการวุฒิสภา  

✴ เลขาธิการสภา         

✴ ผู้แทนราษฎร  

✴ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

✴ เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

11. หน่วยงานอิสระของรัฐ ☞ เลขาธิการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ         

เทียบเท่า 

12. หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ☞ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมาย   

จัดตั้งหน่วยงานนั้น 
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“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” : ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ นั้นกําหนด 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” : 

✴ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

✓เชิงบริหาร (ผู้จัดการ, หุ้นส่วนผู้จัดการ, กรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหาร,               
ผู้มีอำนาจในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น) 

✓เชิงทุน (ดูที่เงิน...เป็นหลัก) 

✓ไขว้ 
✴ที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอ 

✴หน่วยงานของรัฐ 

“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) : ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า              

ที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า        

ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้หมายความรวมถึง         

งานบริการ หรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ 9 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement : 

e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารท่ีจัดพิมพ์จากระบบ         

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม        

วิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ 10 ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ  

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินการ 
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ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู้ที่ได้

รับ มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทํา แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ดังต่อไปนี้  

1. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 

3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

4. รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแล้ว ให้

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว 

✴ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ 

✴ ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ 

✴ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

เว้นแต่ กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศ         

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                      

จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ 12 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ 11 แล้ว ให้หน่วย 

งานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ เพื่อให้พร้อม       

ที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ให้เจ้าหน้าที่ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทํารายงานพร้อมระบุเหตุผล ที่ขอเปลี่ยนแปลง

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว                

ให้ดําเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE: ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


           สรุประเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 60     5

ข้อ 16 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ

บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร

หลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง แล้วแต่กรณี 

2. เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 

3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)  

8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

❂ รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 

ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทํา

รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามรายการดังต่อไปนี ้

1. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 

2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ               

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

4. วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน  

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

5. กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการซ้ือหรือจ้าง 

การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
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❂ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ 25 ในการดําเนินการซ้ือหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ัง             

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการ

พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย  

 ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ           

ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ

หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่

ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ังบุคคลอ่ืน 

ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรม

การตามวรรคหนึ่ง 

 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคา อิเล็กทรอนิกส์กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัด

เลือก เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ  

งานซื้อ หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ 27 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่า

กันให้ประธานกรรมการออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท ์
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ข้อ 28 การซื้อหรือจ้าง กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

2. วิธีคัดเลือก 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ 29 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

2. วิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

3. วิธีสอบราคา 

ข้อ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุทีไ่ม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบ

ข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :           

e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 

บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ์คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน

เกิน 5,000,000 บาท 

ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี 

วงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ 32 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน  

5,000,000 บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดในการใช้

สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อ

หรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือ

ขอจ้าง ตามข้อ 22 ด้วย 
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❂ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 35 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว        

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใน 

✴ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

✴ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ และ 

✴ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

ข้อ 36 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง

ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งให้ สตง. 

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 37 เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการดังนี้ 

 (1) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ 30 (1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การ

ซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคา

ได้เพียงครั้งเดียว 

 (2) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ 30 (2) การเสนอราคาโดยการประมูล

อิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้ผู้ประกอบการเข้า

สู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา 15 

นาที พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ เป็นเวลา 15 นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา 30 นาที 

โดยจะเสนอราคาก่ีคร้ังก็ได้ 

 ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา เว้นแต่ เป็นกรณีที่กรม

บัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา  

ข้อ 38 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 37 แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาตํ่าสุด เท่ากัน

หลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

 ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้ 
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 ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น และดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

ข้อ 39 ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงิน

ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้ 

❖ ต่อรองราคากับผู้เสนอราคา -->ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้   

✴ หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของวงเงิน หรือ (ต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก)  

✴ แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน --> ถ้าเห็น

ว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

✴ ไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พื่อพิจารณา

ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ 

ข้อ 40 ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอแล้ว --> ให้เจ้าหน้าที ่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและ

เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด และ

ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ข้อ 41 ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ 

อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างใน 

✴ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ 

✴ ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ 

✴ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และ 

✴ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) 
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❂ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 43 ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง และประกาศเชิญชวน --> 

ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารซื้อหรือจ้าง 

โดยกําหนดเป็นวัน เวลาทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ

จัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ 44 การซื้อหรือจ้างพัสดุ...ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่าง

พัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน  

ข้อ 45 ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ให้การกําหนดขอบเขตของงานหรือ.         

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม 

เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน 

ราคาอย่างเป็นธรรม   โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้

 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท         

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก            

ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได ้

 (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ นําร่าง

ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง -->เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

ข้อ 46 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าว         

เผยแพร่ใน 

✴ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ 

✴ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ  

✴เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง

โดยตรง โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ 48 หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ําเนินการเผยแพร่ 

✴ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ 

✴ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ข้อ 50 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้ สตง. ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 51 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             

ตามข้อ 48 ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสาร                    

เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท       

ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 

 (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 

บาท ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 

 (3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 

บาท ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ 

 (4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อย

กว่า 20 วันทําการ 

ข้อ 54 เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ            

โดยสามารถเสนอราคา ได้เพียงครั้งเดียว 

 ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา เว้นแต่ เป็นกรณีที่กรม

บัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง 

ข้อ 55 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ดําเนินการดังนี้ 

 (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจาก

ระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ใน

ใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

 (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  

 (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัด

เลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยให้จัดเรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวม

สูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 
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 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ          

หน่วยงานของรัฐ -->ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนน

รวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี 

 (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

  (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

  (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

  (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 

  (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

ข้อ 56 ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย               

แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว            

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น  

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่เพื่อยกเลิก

และดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  

ข้อ 57 ในการพิจารณาผล กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอ

ราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุดในลําดับแรกเป็นผู้ชนะ       

การเสนอราคาในครั้งนั้น 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง              

ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี ้

✴หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา --> ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่

จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง หรือ 
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✴ต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง -->ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอ

ซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

✴แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย

เพื่อมาเสนอราคาใหม่ 

✴หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้

ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 

--> ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่

เสนอราคารายนั้น 

ข้อ 58 ในการพิจารณาผล -->หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะ

ซื้อ หรือจ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็น

สมควรซื้อ หรือจ้างนั้น เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอม

ลดราคา -->ราคาที่เสนอใหม่ ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้น       

ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วน

ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่

เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

 หากดําเนินการ...แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้า

เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในครั้งนั้น

และดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  

❂ วิธีสอบราคา 

ข้อ 61 ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 

 การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน          

-->ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือ

จ้างโดยกําหนด เป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว 

 การกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่นข้อ

เสนอ 
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ข้อ 62 หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ 

✴ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ 

✴ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ  

✴เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง

โดยตรง โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ 63 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ําเนินการเผยแพร่ 

✴ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

✴ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  

✴โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสาร

เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย 

ข้อ 65 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ ให้ สตง. 

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 66 การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด

เงื่อนไข ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้หน่วยงาน 

ของรัฐกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสาร      

สอบราคาด้วย 

ข้อ 67 ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบ

ราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

ข้อ 68 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบ

ราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของ

รัฐ -->ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  

ข้อ 69 เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่น

ซองข้อเสนอ 

ข้อ 70 เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ

ราคา ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE: ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


           สรุประเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 60     15

❂ วิธีคัดเลือก 

ข้อ 74 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ดําเนินการดังต่อไปนี ้

 (1) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

กําหนด ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

 (2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ 68 โดยอนุโลม 

 (3) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

เฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ 

 (4) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซอง

ข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือ 

เชิญชวน ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น 

และ จะดําเนินการใหม่ -->โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 

ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา 

❂ วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่

หน่วยงานของรัฐ  กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดําเนิน

การตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ ไปก่อนแล้ว   

รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ข้อ 80 การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย --> หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซ้ือหรือจ้างผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 
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❂ อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ข้อ 84 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่ง 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

2. ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 

ข้อ 85 วิธีคัดเลือก ครั้งหนึ่ง 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท  

2. ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท 

ข้อ 86 วิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่ง 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

2. ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท 

❂ การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ 89 การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้            

เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่ายและมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อน 

การทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (1) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อ 

หรือราคาจ้าง 

 (2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ 

 (3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป        

ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระ โดยอาศัยระบบ           

เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (4) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

นอกจากกรณี...พัสดุที่ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้อง

ผลิตจําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญ

เป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ

ราคาซื้อหรือราคาจ้าง 
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❂ การเช่า 

ข้อ 92 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ --> ให้กระทําได้เฉพาะกรณี        

การเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (1) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งสัญญา  

 (2) การเช่าจากเอกชน จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเช่าทั้งสัญญา 

❂ การเช่าอสังหาริมทรัพย ์

ข้อ 93 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

 (1) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 

 (2) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมี

แต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ 

 (3) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก 

 (4) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  

ข้อ 94 ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความ

เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 

 (2) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 

 (3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้ 

พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น 

 (4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี) 
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❂ การแลกเปลี่ยน 

ข้อ 96 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า         

มีความจําเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑก์ับครุภัณฑ ์และ        

การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (1) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ 

 (2) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความ

ตกลงกับ สํานักงบประมาณ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี 

 (3) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้ 

ข้อ 97 ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสด ุให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปน้ี 

 (1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 

 (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 

 (3) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดทุี่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้ 

โดยประมาณ 

 (4) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

 (5) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ในกรณีที่จะแลกเปล่ียนกับเอกชน ให้ระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอ

ให้นําวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่ การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ

หรือได้มารวมกัน ไม่เกิน 500,000 บาท จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลก

เปลี่ยนกันก็ได้ 
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❂ งานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ 101 เพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษา

ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง       

 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 

และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่าง

ประเทศ ในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยี ให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่ สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้ 

❂ กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ 103 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

❂ รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ 104 ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ

เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

 (1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา  

 (2) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

 (3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

 (4) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

 (5) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ 

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 

 (6) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 

 (7) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น  

 (8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 (9) ข้อเสนออื่น ๆ 
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❂ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ 105 การจ้างที่ปรึกษา...แต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ คือ 

 (1) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 (2) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 (3) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 (4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  

ข้อ 106 คณะกรรมการฯ --> แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอย่างน้อย 4 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

พนักงาน มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่าง

อื่น โดยให้คํานึงถึง ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ 

 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรง

คุณวุฒิ เกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

❂ วิธีการจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ 108 การจ้างที่ปรึกษา กระทําได้ 3 วิธี ดังนี้  

 (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 (2) วิธีคัดเลือก 

 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ 127 การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหน่ึง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและ            

ภายในวงเงิน ดังต่อไปน้ี  

 (1) หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐไม่เกิน 100,000,000 บาท  

 (2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเกิน 100,000,000 บาท 

❂ ค่าจ้างล่วงหน้า 
ข้อ 130 ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา แต่สำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ

ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามสัญญา 
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❂ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ข้อ 133 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปน้ี  

 (1) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ 

ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น  

 (2) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของ 

หน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ  

ข้อ 134 ผู้ให้บริการ...บุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรม ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

นิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละ 50 ของทุน

การจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

❂ กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ข้อ 139 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่

หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง  

ข้อ 140 ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วย

งานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปน้ี  

 (1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

 (2) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

 (3) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

 (4) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ  

 (5) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ  

 (6) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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 (7) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 

 (8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 (9) ข้อเสนออื่น ๆ  

ข้อ 142 คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง --> แต่ละคณะ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ

พนักงาน ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่ และ            

ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ 

 นอกเหนือจากกรณี...จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก        

ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

❂ วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ 144 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทําได้ 4 วิธี ดังนี้  

 (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 (2) วิธีคัดเลือก 

 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง  

 (4) วิธีประกวดแบบ 

❂ อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ 158 การสั่งจ้างงาน...ครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

 (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 (2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท 
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❂ สัญญา 

ข้อ 162 การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ 

เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่

การจ้าง ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงิน

ตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างน้ัน แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท 

สําหรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน          

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้             

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

❂ หลักประกันการเสนอราคา 

❖การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา 

โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์นั้น ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ 

 (2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 

 (3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

❖สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้มีการวาง

หลักประกัน การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (1) เงินสด 

 (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์ นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ 

 (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายใน 

 (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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❂ หลักประกันสัญญา 

ข้อ 167 หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 (1) เงินสด 

 (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์นั้น ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ 

 (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต          

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

❂ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี ้

 (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ

จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

 (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการ

ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญ

การหรือผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ก็ได้ 

 ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก

วิชาการสถิติ 

 (3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จ

สิ้น โดยเร็วที่สุด 

 (4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ

พัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อม

กับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 
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ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและ

รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 (5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบ

ครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับ

ไว้เฉพาะจํานวน ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ 

แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถูกต้องนั้น 

 (6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด

อย่างหนึ่ง ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบ

พัสดุนั้น และโดยปกติ ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ

ภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

 (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ

หัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ 

จึงดําเนินการ ตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย

การควบคุมอาคาร 

 (2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม

งาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดใน

สัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้

ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 (3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางาน

จ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้

เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

 (4) นอกจากการดําเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบ

รูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่
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เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ 

เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

 (5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ประธาน

กรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

 (6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อ

กําหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง

งานจ้างนั้น และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้

เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทําการ

เบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วย

งานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่

เป็น ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วย

งานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

 (7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว ้ให้

เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับ

งานจ้างนั้นไว้ จึงดําเนินการตาม (6) 

ข้อ 177 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมี

การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้

หัวหน้า หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตาม

ลักษณะของงานก่อสร้าง จากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ

หน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของหน่วยงานของรัฐอื่น 

ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงาน

ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้าน

หรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

 ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํา

กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ 

 (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา 

 (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการ มีข้อความขัดกัน หรือ จะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือ

ไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี หรือไม่ปลอดภัย ให้ส่ังพักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงาน               

คณะกรรมการตรวจรับพัสดหุรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญา

หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 

 (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 

พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ          

เพื่อรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการ

บริหารสัญญา 

 (4) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงาน

แต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม ่ให้           

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา

หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันถึง

กําหนดนั้น ๆ 

ข้อ 179 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังน้ี 

 (1) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษา 

 (2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง 

 (3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ท่ีปรึกษานําผลงานมาส่ง และ                    

ให้ดําเนินการให้เสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

 (4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว          

ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานํา

ผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 

ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 (5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความ

เห็นแย้งไว ้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ 180 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

มีหน้าที่ดังนี้ 

 (1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 

 (2) ตรวจรับงาน ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อ

ตกลง    

 (3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการให้

เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

 (4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

อันเนื่องมาจาก ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม 

ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

 (5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับ

งานไว้ และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง 

แล้วมอบแก่ เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ          

มอบแก่ ผู้ให้บริการ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ี 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 (6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความ

เห็นแย้งไว ้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  

ข้อ 181 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงาน

ของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทําการ นับถัดจาก

วันครบกําหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์ การ

เรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา ในกรณี                  

ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด

จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวง ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแห่ง

สัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดัง

กล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง  
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ข้อ 183 หากปรากฏว่าคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการ

ปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือ

ค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 

❂ ค่าเสียหาย 

ข้อ 187 กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิก

สัญญา หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญา

เห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้

พิจารณาชดใช้ ค่าเสียหายก็ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (1) ให้คู่สัญญายื่นคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้

มีการบอกเลิกสัญญา 

 (2) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น

เหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

 (3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้ว

เสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้ขอขยาย 

ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลา           

ดังกล่าว 

 (4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 

 (5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการ

พิจารณา -->เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่

พอใจ ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป 

ข้อ 188 ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา

ความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยให้

แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของ

รัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ใน

กรณีจําเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็น

กรรมการด้วยก็ได้ 
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ข้อ 189 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี ้

 (1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 

 (2) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้

ข้อเท็จจริง ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

 (3) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 

 (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา ตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ  

 การพิจารณาค่าเสียหาย -->ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ       

วินิจฉัยกําหนด และในกรณี -->หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย และมีวงเงินค่าเสียหายครั้ง

ละเกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ กระทรวงการคลังเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

❂ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ข้อ 190 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ -->ให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัด

ซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ 191 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ --> นอกเหนือจาก ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้าน 

อื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้า

มาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

❂ การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ 192 ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อไว้ใน

บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ 194 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขัน อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ        

ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  
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 โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ 

พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

 หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา -->ให้ถือว่ามีเหตุอันควร  

เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็น       

ผู้ทิ้งงาน 

ข้อ 195 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อ

เสนอรายนั้น ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการ

เสนอความเห็น หรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 196 ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 193 ข้อ 194 หรือข้อ 195 ถ้าการก

ระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ ดําเนิน

งานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน -->ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคล

อื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้

มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ หุ้นส่วนผู้

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ

นิติบุคคล ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

❂ การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ 198 ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยต้องแสดง

หลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (1) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 (2) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  

 (จะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน ให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะ

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สุจริต) 
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ข้อ 199 คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีการ

เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ออก

จากบัญชีรายชื่อ ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ 200 ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้น  

ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออก

จากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิก

ถอน (ผู้ทิ้งงานไม่น้อยกว่า 2 ปี) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอน (ผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) ได้         

เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง 

ข้อ 201 ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 2 ปี และ 5 ปีขึ้นไป --> 

ต้องยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องมา

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเมื่อ ปลัดกระทรวง

การคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

❂ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

ข้อ 20 การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใชบ้ังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา 

และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

❂ การเก็บและการบันทึก 

ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี 

 (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม

บัญชีหรือทะเบียน 

❂ การเบิกจ่ายพัสด ุ

ข้อ 204 ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

ข้อ 205 การจ่ายพัสด ุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ --> เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 

 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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❂ การยืม 

ข้อ 207 การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระ

ทํามิได้ 

ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

 (1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ      

ผู้ให้ยืม 

 (2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ        

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ             

จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้

เรียบร้อย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข

ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด 

ลักษณะและคุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม                        

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง

การคลังกําหนด 

 (2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด 

 (3) หน่วยงานของรัฐอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 

ข้อ 201 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อ 

หน่วยงานของรัฐ ผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้

ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ 211 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป         

คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกําหนด 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE: ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


           สรุประเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 60     34

❂ การบํารุงรักษา 

ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ         

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาใน

การ ซ่อมบํารุงด้วย 

 ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใน

สภาพ พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

❂ การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ 

หัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใชเ่ป็นเจ้าหน้าที่        

ตามความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุ

ประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏ

ว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป                

ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 26 และข้อ 27         

มาใช้บังคับ โดยอนุโลม  

 เว้นแต่ กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ 

หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ  

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ  

ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                 

เพื่อพิจารณา สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  

ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดย

วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
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 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 

แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่  

ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ 

ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ

เจรจาตกลงราคากัน 

 การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่

ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุ       

ที่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้อง

ถิ่นของสภาพปัจจุบัน ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตาม

ความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสด ุที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท 

ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมท้ังสภาพและสถานท่ีตั้งของพัสดุด้วย  

 ท้ังน้ี ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ราคาประเมินดังกล่าว 

โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

• หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 

2. แลกเปลี่ยน 

3. โอน  

4. แปรสภาพหรือทําลาย โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐสั่งการ 

❂ การจําหน่ายเป็นสูญ 

ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือ

มีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์         

ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

2. ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดําเนินการดังน้ี 
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  (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวง

การคลังเป็นผู้อนุมัติ 

  (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 

  (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของ

รัฐน้ันกําหนด รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง

แตกต่าง ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ 

และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

❂ การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ 218 ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ สตง. ทราบ

ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

❂ การร้องเรียน 

ข้อ 220 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่          

กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ --> มีสิทธิร้อง

เรียน ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์การยื่นข้อร้องเรียน        

ต้องดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐน้ันมิได้ปฏิบัติให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ        

ภาครัฐ 

ข้อ 221 การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็น

นิติบุคคล ต้องลงลายมือช่ือของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับ

ตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล                

อันเป็นเหตุ แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

ข้อ 222 หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียน -->ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้

แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย  
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ข้อ 223 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียน ให้คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

✴คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 

✴คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความ

จําเป็น เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่ายก่อสร้าง 

หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะ

เจาะจง 

ข้อ 2 งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(1) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

(2) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 

5,000,000 บาท 

ข้อ 3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็น

หนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
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กฎกระทรวง 

กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็น

หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK

