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ราง 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  .... 

   
 

..................................... 
ใหไว ณ วันท่ี ...................................... พ.ศ. .... 

เปนปท่ี .. ในรัชกาลปจจุบนั 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยท่ีเปนการสมควรมีหลักเกณฑและวิธีการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  

ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  

นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
  “การจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา การไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา หรือโดย

วิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  “การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการ
ท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
  “การจาง” หมายความวา การจางเหมาบริการ รวมท้ังการจางทําของและการรับ

ขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมรวมถึงการจางแรงงาน การจางพนักงานราชการ

และลูกจางของสวนราชการ การรับขนในการเดินทางไปราชการ และการจางท่ีปรึกษา 
  “พัสด”ุ หมายความวา สินคา งานกอสราง และงานบริการ 



 ๒

  “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง วัตถุอ่ืนใดท้ังท่ีมีรูปราง

และไมมีรูปราง รวมตลอดท้ังงานบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการ

ตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 
  “งานกอสราง” หมายความวา การดําเนินการกอสรางอาคาร สาธารณูปโภค หรือ

ส่ิงปลูกสรางอ่ืนใด และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือกระทําการอ่ืนท่ีมีลักษณะ

เดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสราง รวมตลอดท้ังงานบริการที่เก่ียวเนื่องกับงาน

กอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น 
  “งานบริการ” หมายความวา งานจางเหมาบริการจากผูมีอาชีพใหบริการ และให
หมายความรวมถึงการจางท่ีปรึกษาดวย 
  “อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน 

อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง เปนตน รวมท้ังส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ท่ี

สรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยอาคารนั้น เชน ร้ัว ระบบระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ระบบประปา เปน

ตน และส่ิงท่ีเปนสวนประกอบของอาคาร เชน ลิฟต เคร่ืองปรับอากาศ เฟอรนิเจอร เปนตน  
  “งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซมและ

บํารุงรักษาระบบการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา การขนสง

ปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งดําเนินการในระดับพ้ืนดิน 

ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
  “การจางท่ีปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลเพ่ือเปนผูใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกสวนราชการในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม 

กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข การ

ออกแบบ การควบคุมงาน การศึกษาวิจัย หรือดานอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  “ท่ีปรึกษาไทย” หมายความวา ผูมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ในประเทศไทย และไดข้ึนทะเบียนเปนท่ีปรึกษาไทยไวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง 
  “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ เบิกจาย ยืม แลกเปล่ียน ตรวจสอบ 

บํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 
  “เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม และเงินซึ่งสวนราชการได รับไวโดยได รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังใหไมตองนําสงตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ แตไมรวมเงินกูและเงินชวยเหลือ 
  “เงินกู” หมายความวา เงินท่ีรัฐบาลหรือสวนราชการไดรับจากการกูเงินตาม

กฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายอื่น 
  “เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินชวยเหลือท่ีสวนราชการไดรับจากรัฐบาล

ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศ มูลนิธิ

หรือเอกชนตางประเทศ 



 ๓

  “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  
  “หัวหนาสวนราชการ”  

  (๑) สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดีหรือหัวหนาสวน

ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
  (๒) สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
  “เจ าหนา ท่ีจัดซื้อจัดจ าง” หมายความวา  ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา ซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือ

เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการใหปฏิบัติหนาท่ีจัดซื้อจัดจางหรือ

การบริหารพัสดุ 
  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  “คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความวา คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  “คณะกรรมการกํากับราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการกํากับราคากลาง

และทะเบียนผูรับเหมาสําหรับงานกอสราง 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
  มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   

 
  มาตรา ๕  การจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา โดยใชเงินงบประมาณ ให

สวนราชการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตการไดมาซึ่งพัสดุโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
  การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหสวนราชการดําเนินการตาม

พระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตสัญญาหรือขอตกลงในการใหเงินกูหรือเงินชวยเหลือกําหนดไวเปน

อยางอ่ืน 
 
  มาตรา ๖  ในการบริหารพัสดุ ใหสวนราชการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

เวนแต 



 ๔

  (๑) การบริหารพัสดุท่ีไดมาโดยการเชาหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๒) การบริหารพัสดุท่ีไดมาจากการจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ

ในระหวางท่ีสวนราชการมีความผูกพันอยูตามสัญญาหรือขอตกลงในการใหเงินกูหรือเงิน

ชวยเหลือ ใหเปนไปตามท่ีผูใหกูหรือผูใหเงินชวยเหลือกําหนด  
 
  มาตรา ๗  ใหสวนราชการมีหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง ใหมี

ความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามหลักวิชาชีพ 
 
  มาตรา ๘  การมอบอํานาจในการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๙  ทุกป ใหสวนราชการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนตุลาคม และใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของสวนราชการนั้นเปน

เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหสงไปประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการนั้น

หรือของกระทรวงท่ีสวนราชการนั้นสังกัดอยู และในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

  สวนราชการตองจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดซื้อจัดจาง และจะดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางไดเม่ือไดปดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง ณ สถานท่ีปดประกาศของสวนราชการนั้นแลว  
  การเปล่ียนแปลงแกไขแผนการจัดซื้อจัดจางตองระบุเหตุผลท่ีชัดเจนและตอง

ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดวย 
  การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  การจัดซื้อจัดจางพัสดุตามมาตรา ๔๘ (๑) (ค) (ฉ) และ (๒) (ข) (ง) (ฉ) ให

ไดรับยกเวนไมตองดําเนินการตามมาตรานี้ 

 
  มาตรา ๑๐  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของสวนราชการตองกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
  (๑) คุมคา โดยพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงคในการใชงานของสวนราชการมากท่ีสุด มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุ

ท่ีเหมาะสมและชัดเจน 
  (๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางพัสดุและการบริหารพัสดุตองกระทําโดย

เปดเผย เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการ

เปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 
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  (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุลวงหนาเพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่อง และมี

การประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุทุกป 
  (๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุอยางเปนระบบเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
 
  มาตรา ๑๑  สวนราชการตองสงเสริมและสนับสนุนสินคาท่ีผลิตในประเทศและ

ตองสงเสริมท่ีปรึกษาไทย  เพ่ือประโยชนแหงการนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินการเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 
 
  มาตรา ๑๒  ในการจัดซื้อจัดจาง สวนราชการตองเปดโอกาสใหมีการแขงขัน

อยางเปนธรรม และตองปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน  
  การจํากัดหรือกีดกันผูประกอบการรายใดรายหนึ่งจะกระทํามิได 
 
  มาตรา ๑๓  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจาง ใหสวน

ราชการคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และตองเปด

โอกาสใหผูประกอบการสามารถเขารวมการแขงขันกันไดมากท่ีสุด 
  การระบุช่ือย่ีหอหรือแหลงผลิตของพัสดุจะกระทํามิได เวนแตกรณีจําเปนตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๑๔  การแบงซื้อแบงจางพัสดุท่ีทําใหราชการเสียประโยชนหรือเพ่ือ

หลีกเล่ียงการปฏิบัติพระราชกฤษฎีกานี้จะกระทํามิได 
  เพ่ือประโยชนของทางราชการ หากมีความจําเปนตองมีการแบงซื้อแบงจาง ใหทํา

บันทึกช้ีแจงเหตุผลเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการ 

 
  มาตรา ๑๕  ในการจัดซื้อจัดจาง สวนราชการตองตรวจสอบเพ่ือปองกันมิใหมี

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือการเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
  การกระทําท่ีเขาลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือการ

เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน ตลอดจนวิธีดําเนินการเพื่อมิใหมีการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมหรือการเสนอราคาท่ี มีผลประโยชนรวมกัน  ให เปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๑๖  การติดตอกับผูประกอบการซึ่งไดรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนในการ

จัดซื้อจัดจางและการติดตอกับคูสัญญาซ่ึงอาจกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน 

สวนราชการตองทําเปนหนังสือและสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
  ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน สวนราชการจะสงหนังสือตามวรรคหนึ่งโดยทาง

โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดก็ได แตตอง
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มีหลักฐานการสงท่ีระบุช่ือผูสง วันเวลาสงและรายช่ือผูรับทุกราย และใหสวนราชการสงหนังสือ

ติดตอฉบับจริงใหแกผูประกอบการหรือคูสัญญา แลวแตกรณี ภายในโอกาสแรกท่ีอาจกระทําได

โดยวิธีตามวรรคหนึ่ง  
  ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมีผูประกอบการไดรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนหลายราย 

หากมีความจําเปนตองติดตอผูประกอบการรายใดเปนการเฉพาะ หากการติดตอนั้นอาจกอใหเกิด

ความไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน สวนราชการตองแจงเหตุผลและรายละเอียดการติดตอ

นั้นใหผูประกอบการรายอื่นทราบดวย 
 
  มาตรา ๑๗  สวนราชการตองจัดใหมีบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจางทุก

คร้ังท่ีดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
  การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 
 
  มาตรา ๑๘  สวนราชการใดประสงคจะจัดใหมีพัสดุข้ึนใชเอง ไมวาจะเปนการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุเพ่ือนํามาทําใหเปนพัสดุข้ึนใหม หรือการนําพัสดุท่ีมีอยูแลวมาทําเปนพัสดุข้ึน

ใหม ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๑๙  ใหกรมบัญชีกลางจัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุเพ่ือใหสวน

ราชการใชในการทํารายงานตามมาตรา ๕๐ (๕) และใหเผยแพรฐานขอมูลดังกลาวในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  การกําหนดราคาอางอิงของพัสดุตองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการ

กําหนดราคาอางอิงของพัสดุอยางเดียวกันจะไมใชราคาเดียวกันท่ัวประเทศก็ได 
  กรมบัญชีกลางตองปรับปรุงฐานขอมูลตามวรรคหนึ่งอยางนอยปละสองคร้ัง 
 
  มาตรา ๒๐  ใหกรมบัญชีกลางมีหนาท่ีรวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดจางเสนอตอคณะกรรมการนโยบายทุกป 
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการสงรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ตอกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

  รายงานตามวรรคหนึ่ง เม่ือคณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแลว ให

ประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 
  มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือรองเรียนวาสวนราชการหลีกเล่ียงการปฏิบัติ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ กรมบัญชีกลางอาจเรียกใหสวนราชการสงบันทึกรายงานกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของมาเพื่อตรวจสอบ สอบถามขอเท็จจริงจากเจาหนาท่ี
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จัดซื้อจัดจาง หรือเขาตรวจสอบสถานท่ีเสนอราคาหรือสถานท่ีกอสรางได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   

 
สวนท่ี ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   

 
  มาตรา ๒๒  ใหมีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
  ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และใหขาราชการของ

กรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 
  มาตรา ๒๓  กรรมการนโยบายผูทรงคุณวุฒิตองมีความรูความเช่ียวชาญดาน

วิศวกรรม สถาปตยกรรม การกอสราง การเงินการคลัง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองไม

เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 
 
  มาตรา ๒๔  กรรมการนโยบายผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

และอาจไดรับแตงตั้งอีกได  
 
  มาตรา ๒๕  เม่ือกรรมการนโยบายผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ให

ดําเนินการแตงตั้งใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางท่ียังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการนโยบาย

ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการนโยบายผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนง

เพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการนโยบายผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
 
  มาตรา ๒๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการนโยบาย

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
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  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓ 

  (๗) รัฐมนตรีใหออกเพราะหยอนความสามารถ บกพรองหรือทุจริตตอหนาท่ี 

หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
 
  มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการนโยบาย มีอํานาจและหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
  (๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตอ

คณะรัฐมนตรี 
  (๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี 
  (๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชกฤษฎีกานี ้
  (๔) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีออกตามพระ

ราชกฤษฎีกานี ้
  (๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง 
  (๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้รวมท้ังการ

ดําเนินการตาม (๔) เสนอคณะรัฐมนตรีปละหนึ่งคร้ัง 
  (๗) ปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  (๘) ดําเนินการอ่ืนท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ผลการดําเนินการตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง 
 
  มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
 
  มาตรา ๒๙  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการนโยบายและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

   

 
  มาตรา ๓๐  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัด



 ๙

สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

อีกไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
  ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และใหขาราชการของ

กรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 
  มาตรา ๓๑  กรรมการวินิจฉัยผูทรงคุณวุฒิตองมีความรูความเช่ียวชาญดาน

วิศวกรรม สถาปตยกรรม การกอสราง การเงินการคลัง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองไม

เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 
 
  มาตรา ๓๒  ใหนําความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับกับกรรมการ

วินิจฉัยผูทรงคุณวุฒิดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการวินิจฉัย

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๑ 
  (๗) รัฐมนตรีใหออกเพราะหยอนความสามารถ บกพรองหรือทุจริตตอหนาท่ี 

หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
 
  มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจและหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
  (๑) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  (๒) วินิจฉัยขอหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  (๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐเก่ียวกับการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสด ุ
  (๔) เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลัง ในการพิจารณาส่ังใหผูย่ืนขอเสนอ

หรือคูสัญญาเปนผูท้ิงงาน การแจงเวียนรายช่ือผูท้ิงงาน และการเพิกถอนรายช่ือผูท้ิงงาน ตาม

มาตรา ๑๐๐ 

  (๕) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางตาม

มาตรา ๑๐๖ 



 ๑๐

  (๖) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุตอคณะกรรมการนโยบาย 
  (๗) กําหนดแนวปฏิบัติ และคําแนะนําในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  (๘) ปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  (๙) ดําเนินการอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
  ผลการดําเนินการตาม (๒) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และใหรายงานคณะกรรมการนโยบายเพ่ือทราบดวย 
 
  มาตรา ๓๕  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยมอบหมาย 
 
  มาตรา ๓๖  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคําส่ังทางปกครองและคณะกรรมการที่มี

อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับกับการทําคําส่ังทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๓ 
คณะกรรมการกํากับราคากลางและทะเบยีนผูรับเหมาสําหรับงานกอสราง 

   

 
  มาตรา ๓๗  ใหมีคณะกรรมการกํากับราคากลางและทะเบียนผูรับเหมาสําหรับ

งานกอสราง ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการคลังท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัด

กระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรม

ชลประทาน อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนสภา

วิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชูปถัมภ และ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม 

เศรษฐศาสตรหรือการเงิน ดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ 
  ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และใหขาราชการของ

กรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 
  มาตรา ๓๘  ใหนําความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใชบังคับ

กับกรรมการกํากับราคากลางผูทรงคุณวุฒิดวยโดยอนุโลม 
 
 
 
 



 ๑๑

  มาตรา ๓๙  ใหคณะกรรมการกํากับราคากลางมีอํานาจและหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการคํานวณราคากลางสําหรับ

งานกอสรางของสวนราชการ 
  (๒) ใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเก่ียวกับการ

คํานวณราคากลางสําหรับงานกอสรางของสวนราชการ 
  (๓) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางสําหรับงานกอสรางของสวนราชการ 
  (๔) วินิจฉัยขอหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการคํานวณ

ราคากลางสําหรับงานกอสรางของสวนราชการ 

  (๕) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

รายละเอียดการคํานวณราคากลางในกรณีท่ีสวนราชการไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และรายละเอียดการคํานวณราคากลางได 
  (๖) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนและการเพิกถอน

ทะเบียนผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณสมบัติเปนคูสัญญากับทางราชการ 
  (๗) ข้ึนและเพิกถอนทะเบียนผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณสมบัติเปนคูสัญญากับ

ทางราชการ 
  (๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการกําหนดราคากลางสําหรับ

งานกอสรางของสวนราชการและการข้ึนทะเบียนผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณสมบัติเปนคูสัญญากับ

ทางราชการรวมท้ังการดําเนินการตาม (๕) เสนอตอคณะกรรมการนโยบายปละหนึ่งคร้ัง 
  (๙) ดําเนินการอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
  ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๖) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 
  มาตรา ๔๐  คณะกรรมการกํากับราคากลางตองพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ 

วิธีการ และรายละเอียดการคํานวณราคากลางสําหรับงานกอสรางอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
  ผลการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 
 
  มาตรา ๔๑  ใหคณะกรรมการกํากับราคากลางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการกํากับราคากลางมอบหมาย 
 
  มาตรา ๔๒  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคําส่ังทางปกครองและคณะกรรมการที่มี

อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับกับการทําคําส่ังทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการกํากับราคากลางและ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

 



 ๑๒

หมวด ๓ 
ราคากลางสําหรับงานกอสรางและ 

คุณสมบัติของผูรับเหมากอสรางท่ีจะเขารวมการจัดซื้อจดัจางงานกอสราง 

   
 
  มาตรา ๔๓  ในการคํานวณราคากลางสําหรับงานกอสราง ใหหัวหนาสวนราชการ

แตงตั้งขาราชการของสวนราชการนั้นเปนคณะกรรมการคํานวณราคากลาง ประกอบดวย ประธาน

กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาสองคน ในกรณีท่ีเห็นสมควร จะแตงตั้งบุคคล

อ่ืนซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจางรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งคํานวณมูลคาของงานกอสรางท่ีจะจัดซื้อจัดจาง

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการคํานวณราคากลางสําหรับงานกอสรางของสวนราชการ

ท่ีคณะกรรมการกํากับราคากลางกําหนด และเสนอผลการดําเนินการตอหัวหนาสวนราชการ

เพ่ือใหความเห็นชอบ เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหสวนราชการประกาศมูลคา
ของงานกอสรางท่ีไดจากการคํานวณในประกาศเชิญชวนผูรับเหมากอสรางใหเขารวมการจัดซื้อจัด

จางงานกอสรางดวย 

  ในกรณีท่ีสวนราชการไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียด

การคํานวณราคากลางได ใหขอยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

รายละเอียดการคํานวณราคากลางโดยใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียด 
 
  มาตรา ๔๔  ผูมีคุณสมบัติเขารวมการจัดซื้อจัดจางงานกอสรางของสวนราชการ 

ตองเปนผูรับเหมากอสรางท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูรับเหมากอสรางท่ีคณะกรรมการกํากับราคากลางกําหนด โดยจะตอง

เปดโอกาสใหผูรับเหมากอสรางทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดตลอดเวลา 

  ใหสวนราชการประกาศเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงในประกาศเชิญชวนผูรับเหมา 

กอสรางใหเขารวมการจัดซื้อจัดจางงานกอสรางดวย 
  ใหกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผูรับเหมากอสรางท่ีไดข้ึนทะเบียนไวแลวใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และใหปรับปรุงความถูกตองของขอมูลทุกทุกคร้ังท่ี

มีการเปล่ียนแปลงขอมูล 

 
  มาตรา ๔๕  ในกรณีผูรับเหมารวมกลุมกันเพ่ือเขารวมการจัดซื้อจัดจางงาน

กอสรางของสวนราชการในรูปแบบกิจการรวมลงทุน (Consortium) กิจการรวมคา (Joint 
venture) หรือรูปแบบอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด หากผูรับเหมารวมกันรายหนึ่ง

หรือหลายรายท่ีเปนผูรับผิดชอบหลัก (Lead firm) ไดข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูรับเหมากอสรางท่ีคณะกรรมการกํากับราคา

กลางกําหนดแลว ใหถือวากลุมผูรับเหมานั้นเปนผูมีคุณสมบัติเขารวมการจัดซื้อจัดจางงาน

กอสรางของสวนราชการแลว  

 



 ๑๓

หมวด ๔ 
กระบวนการจดัซื้อจดัจางพัสด ุ

   

 
  มาตรา ๔๖  บทบัญญัติในหมวดนี้ใชบังคับกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ยกเวนการ

จางท่ีปรึกษา 
 
  มาตรา ๔๗  การจัดซื้อจัดจางพัสดุอาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี ้
  (๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  ไดแก  การ ท่ีส วนราชการเ ชิญชวนให

ผูประกอบการทั่วไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีสวนราชการกําหนดเขาย่ืนขอเสนอ 
  (๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การท่ีสวนราชการเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขาย่ืนขอเสนอ เวนแต ในงานนั้นมี

ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวาสามราย 

  (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การท่ีสวนราชการเชิญชวนผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดรายใดรายหน่ึงใหเขาย่ืนขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับ

สวนราชการโดยตรง 
  ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางแตละวิธีตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
  มาตรา ๔๘  การจัดซื้อจัดจางพัสดุใหสวนราชการเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวน

ท่ัวไปกอน เวนแต 
  (๑) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีคัดเลือก 
   (ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอ

นั้นไมไดรับการคัดเลือก 
   (ข) พัสดุท่ีตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือ

ซับซอน หรือตองผลิต กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการท่ีมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความ

ชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด 
   (ค) มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด

เหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะทําใหไมทันตอความ

ตองการใชพัสด ุ
   (ง) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ี

จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ 
   (จ) เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการ

โดยผานองคการระหวางประเทศ 
   (ฉ) เปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ หรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับ

ของทางราชการ หรือท่ีเก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ 



 ๑๔

   (ช) เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนถอดตรวจ ใหทราบความชําชุด

เสียหายเสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต 

เคร่ืองไฟฟา หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

  (๒) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง  
   (ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือก

แลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 
   (ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย หรือใหบริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   (ค) การจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียง

รายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจางพัสดุจากผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผู

ใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได 
   (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือ

ธรรมชาติพิบัติภัย และการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจ

กอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง 
   (จ) พัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจาง

ไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใช

พัสดุนั้น โดยมูลคาของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจางไวกอน

แลว 
   (ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ หนวยงานตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ

เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของ

ตางประเทศ 
   (ช) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินและส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
  (๓) สําหรับสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติใน

ตางประเทศ จะจัดซื้อจัดจางโดยใชวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไมใชวิธีประกาศเชิญชวน

ท่ัวไปกอนก็ได 

 
  มาตรา ๔๙  เพ่ือประโยชนในการรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบการ กอน

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุใดตามแผนการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการประกาศรางขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจางและรางเอกสารเชิญชวนท่ีไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สวนราชการแลวในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการนั้น และใหสงไปประกาศในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดดวย 
  หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจางและรางเอกสารเชิญชวน เพ่ือนําไปใชเปนเอกสารเชิญชวน 

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 



 ๑๕

  มาตรา ๕๐  เม่ือไดดําเนินการตามมาตรา ๔๙ แลว ใหเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางทํา

รายงานเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

  รายงานตามวรรคหน่ึง จะทําเพ่ือการจัดซื้อจัดจางพัสดุรายการเดียวหรือหลาย

รายการพรอมกันก็ได แตอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
  (๑) เหตุผลและความจําเปนในการจัดซื้อจัดจางพัสด ุ
  (๒) จํานวนพัสดุคงเหลือท่ีมีประเภท ชนิด ลักษณะเดียวกับพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัด

จาง  
  (๓) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสด ุ
  (๔) คุณลักษณะของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจาง 
  (๕) ราคาพัสดุนั้นท่ีสวนราชการเคยจัดซื้อจัดจางคร้ังหลังสุด ราคาอางอิงของ

พัสดุนั้นตามมาตรา ๑๙ หรือราคากลางสําหรับงานกอสรางท่ีไดจากการคํานวณตามมาตรา ๔๓ 
  (๖) คณุสมบตัิของบุคคลท่ีจะเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคาตามมาตรา ๕๗ 

  (๗) เอกสารเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคาตามมาตรา ๕๘ 

  (๘) วงเงินและประเภทของเงินท่ีจะใชในการจัดซื้อจัดจาง 
  (๙) วิธีจัดซื้อจัดจาง ในกรณีท่ีไมใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใหระบุเหตุผลใน

การเลือกใชวิธีนั้นไวดวย 
  (๑๐) กําหนดเวลาดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละข้ันตอน 
  (๑๑) เกณฑในการพิจารณาขอเสนอตามมาตรา ๖๘ 

  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดรายการตามวรรคสองเพ่ิมข้ึนอีกก็ได 

  ใหเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางเสนอคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัด

จางไปพรอมกับรายงานตามวรรคหนึ่งดวย 
  การจัดซื้อจัดจางพัสดุตามมาตรา ๔๘ (๑) (ค) และ (๒) (ข) (ง) ซึ่งไมอาจทํา

รายงานตามปกติได เจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางจะทํารายงานตามวรรคสองเฉพาะรายการท่ีเห็นวา

จําเปนก็ได 
 

  มาตรา ๕๑  ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวนราชการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังนี ้
  (๑) คณะกรรมการเปดขอเสนอ 
  (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก 
  (๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ระยะเวลาดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหหัวหนาสวนราชการ

กําหนดตามความเหมาะสม หากคณะกรรมการไมสามารถรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวน

ราชการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหมีบันทึกรายงานหัวหนาสวนราชการทราบโดยไมชักชาพรอม

ดวยเหตุผลและกําหนดเวลาที่คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ในการนี้ ใหหัวหนาสวนราชการมี

อํานาจขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามที่เห็นสมควร 



 ๑๖

  ในการจัดซื้อจัดจางพัสดุตามมาตรา ๔๘ (๒) ใหไดรับการยกเวนไมตองแตงตั้ง

คณะกรรมการเปดขอเสนอ โดยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเปนผู

เปดขอเสนอแทน 

  คาตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด  
 

  มาตรา ๕๒  คณะกรรมการตามมาตรา ๕๑ แตละคณะ เวนแต คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุตามท่ีกําหนดในหมวด ๗ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการของสวนราชการ

นั้นคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือ

พนักงานของรัฐของสวนราชการนั้นอีกไมนอยกวาสองคน เปนกรรมการ ในกรณีท่ีเห็นสมควร จะ

แตงตั้งบุคคลอ่ืนซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจางรวมเปนกรรมการดวย 

ก็ได 
  ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางคร้ังเดียวกัน ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการใน

คณะกรรมการตามมาตรา ๕๑ (๑) (๒) และ (๓) จะเปนบุคคลเดียวกันไมได 
 
  มาตรา ๕๓  คณะกรรมการเปดขอเสนอมีหนาท่ีเปดขอเสนอ และตรวจสอบ

ความถูกตองของขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอทุกราย ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 
 

  มาตรา ๕๔  คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู ย่ืนขอเสนอและพิจารณาคัดเลือกขอเสนอท่ีถูกตองตรงตามเอกสารเชิญชวนและเปน

ประโยชนตอทางราชการมากท่ีสุดตามเกณฑในการพิจารณาขอเสนอและการใหน้ําหนักท่ีกําหนด

ไวในเอกสารเชิญชวน และใหรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
  มาตรา ๕๕  เม่ือไดดําเนินการตามมาตรา ๕๔ แลว ใหเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง

เสนอผูมีอํานาจ เพ่ือขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น ท้ังนี้ ผูดํารงตําแหนงใดจะมีอํานาจ

ส่ังซื้อส่ังจางภายในวงเงินเทาใด ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 

  มาตรา ๕๖  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการตามมาตรา ๕๑ โดยอนุโลม เวนแต การลงมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตอง
เปนไปโดยเอกฉันท 
  กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็น

แยงไวดวย 

 



 ๑๗

  มาตรา ๕๗  บุคคลท่ีจะเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคาในการจัดซื้อจัดจาง

ของสวนราชการ อยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
  (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  (๔) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ 
  (๕) ไมเปนผูเก่ียวของกับท่ีปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางอาคาร 

  ในกรณีการจัดซื้อจัดจางงานกอสรางของสวนราชการ บุคคลตามวรรคหนึ่งตอง

เปนผูรับเหมากอสรางท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางตามมาตรา ๔๔ ดวย  
  ใหสวนราชการแจงใหบุคคลท่ีจะเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคาในการ

จัดซื้อจัดจาง แสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอมท่ีตนมีอยูในวันย่ืนขอเสนอดวย 
 
  มาตรา ๕๘  เอกสารเชิญชวนใหเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา อยางนอย

ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
  (๑) ช่ือและท่ีอยูของสวนราชการท่ีประสงคจะจัดซื้อจัดจาง 
  (๒) ประเภท ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจาง รวมท้ัง

สถานท่ีสงมอบพัสดุ สถานท่ีใหบริการ และแบบแปลน แผนผัง หรือโมเดลของส่ิงกอสราง 
  (๓) คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา 
  (๔) ระยะเวลาในการสงมอบพัสดุ กําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน หรือตารางเวลา

การใหบริการ 
  (๕) งบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางคร้ังนั้น หรือราคากลางสําหรับงาน

กอสรางท่ีไดจากการคํานวณตามมาตรา ๔๓ 
  (๖) วัน เวลา และสถานท่ีย่ืนขอเสนอ 
  (๗) เอกสารหลักฐานท่ีตองใชในการยื่นขอเสนอ 
  (๘) รายละเอียดของราคาพัสดุท่ีเสนอ ซึ่งตองรวมคาลิขสิทธิ์ คาขนสง คาภาษี 

คาประกัน และคาใชจายอ่ืน ๆ ดวย 
  (๙) ภาษาและสกุลเงินท่ีใชในย่ืนขอเสนอ 
  (๑๐) ระยะเวลาการยืนราคา 
  (๑๑) เกณฑในการพิจารณาขอเสนอตามมาตรา ๖๘ 

  (๑๒) กิจการท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๑๑ 

  (๑๓) วัน เวลา และสถานท่ีในการเปดขอเสนอ 
  (๑๔) ช่ือ ตําแหนง หมายเลขโทรศัพทติดตอ ของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ในการจัดซื้อจัดจางคร้ังนั้น  
  (๑๕) ขอกําหนดในการสัญญา และแบบฟอรมของสัญญา 



 ๑๘

  (๑๖) ขอสงวนสิทธิของทางราชการในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา

มีคุณสมบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารเชิญชวน 
  (๑๗) สิทธิในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจางตามมาตรา ๗๑ 

  (๑๘) หลักเกณฑและวิธีวางหลักประกันขอเสนอและหลักประกันสัญญา มูลคา

ของหลักประกัน การคืนหลักประกัน และการยึดหลักประกัน 
  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแบบประกาศเชิญชวนใหเขารวมการจัดซื้อจัด

จางและเอกสารเชิญชวน เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 
 
  มาตรา ๕๙  เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอไม

ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สวนราชการอาจกําหนดในเอกสารเชิญชวนใหผูย่ืนขอเสนอ

วางหลักประกันขอเสนอก็ได 
  หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ไดแก 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารเปนผูส่ังจาย ลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวัน

นั้นไมเกินสามวันทําการ 
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยท่ีประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 
  (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน

ราชการตาง ๆ ทราบ 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทย 
  (๖) ส่ิงอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูย่ืนขอเสนอ ไมตองวางหลักประกัน 
  หลักเกณฑและวิธีวางหลักประกันขอเสนอ มูลคาของหลักประกัน การคืน

หลักประกัน และการยึดหลักประกัน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๖๐  การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใหสวนราชการ

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปวาสวนราชการจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุใด วัน เวลา สถานท่ี 

และวิธีการรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวน และราคาของเอกสารเชิญชวน (ถามี) ซึ่งตองไมสูงกวา

คาใชจายในการจัดทําเอกสารนั้น 
  การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก ใหสวนราชการมีหนังสือเชิญผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไมนอยกวาสามรายใหเขามาย่ืนขอเสนอ  
  การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหสวนราชการมีหนังสือเชิญผูประกอบการ

ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดเพียงรายเดียวใหเขามาย่ืนขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา 



 ๑๙

  ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไว ณ สถานท่ีปดประกาศของสวนราชการนั้น และ

ใหสงไปประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด ในการนี้ สวนราชการจะเผยแพรประกาศดังกลาวโดยวิธีการอื่นดวยก็ได พรอมท้ัง ใหสง
ประกาศและเอกสารเชิญชวนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบดวย  
 
  มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือเม่ือไดรับการรองขอจากผูประกอบการซึ่ง

ไดรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวน ใหสวนราชการจัดใหมีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารเชิญ

ชวน โดยใหมีหนังสือเชิญผูประกอบการทุกรายซึ่งไดรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนใหเขารวมประชุม 
  การประชุมช้ีแจงตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีข้ึนกอนวันย่ืนขอเสนอวันแรก และ

ใหสวนราชการทําบันทึกสรุปการช้ีแจงสงใหแกผูประกอบการทุกรายซึ่งไดรับหรือซื้อเอกสารเชิญ

ชวนโดยมิชักชา  
 
  มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเอกสารเชิญชวน ใหสวนราชการ

จัดทําเอกสารเชิญชวนเพ่ิมเติมและสงไปยังผูประกอบการซึ่งไดรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกราย

กอนวันย่ืนขอเสนอวันแรก 
  หากการแกไขเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่งเปนการแกไขในสาระสําคัญและอาจ

กอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกับผูประกอบการในการยื่นขอเสนอ สวนราชการตองขยาย

เวลาย่ืนขอเสนอเพ่ือใหผูประกอบการศึกษารายละเอียดและปรับปรุงขอเสนอของตน  
  การขยายเวลาตามวรรคสอง ใหสวนราชการทําเปนประกาศปดไว ณ สถานท่ีปด

ประกาศของสวนราชการนั้น และใหสงไปประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดดวย   
 
  มาตรา ๖๓  ระยะเวลาการปดประกาศ การประชุมช้ีแจงรายละเอียดของเอกสาร

เชิญชวน และการขยายเวลาย่ืนขอเสนอ ตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ ใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๖๔  เม่ือมีการย่ืนขอเสนอตามวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีกําหนด ให

เจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางลงทะเบียนรับไวเปนหลักฐานและออกใบรับใหแกผูย่ืนขอเสนอ 
  ขอเสนอตามวรรคหนึ่งประกอบดวยขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคา  
  วิธีการย่ืนขอเสนอ การลงทะเบียนรับขอเสนอ และการออกใบรับ ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
  มาตรา ๖๕  ในกรณีมีผูย่ืนขอเสนอตอสวนราชการเมื่อพนวันและเวลาที่กําหนด

ไวในประกาศหรือเอกสารเชิญชวน หรือขอเสนอนั้นสงมาถึงสวนราชการเมื่อพนวันและเวลา

ดังกลาว ใหสวนราชการสงขอเสนอนั้นคืนไปยังผูย่ืนขอเสนอโดยมิชักชา 
 



 ๒๐

  มาตรา ๖๖  สวนราชการตองเก็บขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอทุกรายเปนความลับ 
  หามมิใหเปดเผยขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอตอผูซึ่งมิไดเก่ียวของกับการจัดซื้อจัด

จางคร้ังนั้นหรือตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
 
  มาตรา ๖๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกพิจารณาเฉพาะขอเสนอ

ของผูย่ืนขอเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามเอกสารเชิญชวน และมีขอเสนอดานเทคนิค
ถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีสวนราชการกําหนด 
 

  มาตรา ๖๘  ในการพิจารณาขอเสนอ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

พิจารณาโดยคํานึงถึงเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (๑) ตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน 
  (๒) มาตรฐานของสินคา 
  (๓) ระยะเวลาการสงมอบพัสด ุ
  (๔) ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา 
  (๕) บริการหลังการขาย 
  (๖) ราคา 
  (๗) เกณฑอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
  ในการพิจารณา สวนราชการอาจเลือกใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือหลายเกณฑก็ได 

ประกอบกับเกณฑราคา และตองกําหนดน้ําหนักของแตละเกณฑใหชัดเจนดวย แตหากสวน

ราชการจะใชเกณฑเดียวในการพิจารณาคัดเลือก ใหใชเกณฑราคา 
 
  มาตรา ๖๙  เม่ือพิจารณาขอเสนอประกอบกับเกณฑท่ีสวนราชการใชในการ

พิจารณาแลว การพิจารณาเลือกขอเสนอใหจัดเรียงลําดับตามคะแนน  ขอเสนอใดท่ีมีคะแนน

สูงสุดใหสวนราชการเลือกขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
 
  มาตรา ๗๐  กระบวนการจัดซื้อจัดจางพัสดุผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๗๑  หัวหนาสวนราชการอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางท่ีได

ดําเนินการไปแลวไดในกรณี ดังตอไปนี ้
  (๑) สวนราชการนั้นไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณหรืองบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป 
  (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะเปนการสมยอมกันในการเสนอราคาตามระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๓) การดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกทางราชการ 



 ๒๑

  เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการแจงใหผูประกอบการซึ่งมารับ

หรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายเพ่ือทราบ และมารับหลักประกันขอเสนอคืน (ถามี) 
  ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไว ณ สถานท่ีปดประกาศของสวนราชการนั้นเปน

เวลาไมนอยกวาสิบหาวัน และใหสงไปประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดดวย 
 
  มาตรา ๗๒  ในการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยการเชา อัตราคาเชา และการจายเงิน

ลวงหนา ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
หมวด ๕ 

กระบวนการจางท่ีปรึกษา 

   

 
  มาตรา ๗๓  การจางท่ีปรึกษาอาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี ้
  (๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแก การท่ีสวนราชการเชิญชวนใหท่ีปรึกษา

ท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีสวนราชการกําหนดเขาย่ืนขอเสนอ 
  (๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การที่สวนราชการเชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขาย่ืนขอเสนอ เวนแต ในงานน้ันมีท่ีปรึกษาท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวาสามราย 

  (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่สวนราชการเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขาย่ืนขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับสวนราชการ

โดยตรง 
  ข้ันตอนการจางท่ีปรึกษา แตละวิธีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
  มาตรา ๗๔  การจางท่ีปรึกษาใหสวนราชการเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี้  
  (๑) การจางท่ีปรึกษาสําหรับงานท่ีไมยุงยากซับซอน และมีท่ีปรึกษาซึ่งสามารถ

ทํางานนั้นไดเปนการท่ัวไป ใหสวนราชการใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

  (๒) กรณีท่ีใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอ

นั้นไมไดรับการคัดเลือก หรือกรณีท่ีเปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนหรืองานท่ีมีลักษณะพิเศษซ่ึงมี

ท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจางนั้นจํานวนจํากัด ใหสวนราชการใชวิธีคัดเลือก 
  (๓) กรณีท่ีใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือก

แลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก หรือการจางท่ีมีวงเงินคาจางคร้ัง
หนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีเปนงานท่ีจําเปนตองใหท่ีปรึกษารายเดิม

ทําตอจากงานท่ีไดทําไวแลวเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค หรือเปนงานท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือ



 ๒๒

ท่ีเก่ียวกับความมั่นคงของชาติหากลาชาจะเสียหายแกราชการหรือความม่ันคงของชาติ และงานอ่ืน

ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ใหสวนราชการใชวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
  มาตรา ๗๕ การจางท่ีปรึกษา ยกเวนท่ีปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

อาคาร ใหจางท่ีปรึกษาไทย เวนแต ศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง จะมีหนังสือรับรองวา

ไมมีท่ีปรึกษาไทยเปนผูใหบริการในงานท่ีจางนั้น หรือเปนการจางท่ีปรึกษาของสวนราชการใน

ตางประเทศ 
  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาไทยรวมกลุมกับท่ีปรึกษาตางประเทศในรูปแบบกิจการรวม

ลงทุน (Consortium) กิจการรวมคา (Joint venture) หรือรูปแบบอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกําหนด หากท่ีปรึกษาไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด และไดรับประโยชนจากขอตกลงรวมกลุมธุรกิจนั้น

มากกวาท่ีปรึกษาตางประเทศ ใหถือวากลุมธุรกิจนั้นเปนท่ีปรึกษาไทย 
 
  มาตรา ๗๖  ในการจางท่ีปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางอาคาร  

ท่ีปรึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๗๗  ท่ีปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางอาคารที่เปนคูสัญญากับ

สวนราชการตองไมมีสวนไดเสียกับผูรับเหมากอสรางหรือผูใหบริการในงานท่ีเปนผลมาจากการ

ใหบริการของท่ีปรึกษานั้น  
 
  มาตรา ๗๘  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา

จากขาราชการของสวนราชการนั้น ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีก

ไมนอยกวาสองคน ในกรณีท่ีเห็นสมควร จะแตงตั้งบุคคลอ่ืนซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับ

เร่ืองท่ีจะจางท่ีปรึกษานั้นรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
  คาตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด 
 
  มาตรา ๗๙  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษามีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู ย่ืนขอเสนอและพิจารณาคัดเลือกขอเสนอท่ีถูกตองตรงตามเอกสารเชิญชวนและเปน

ประโยชนตอทางราชการมากท่ีสุดตามเกณฑในการพิจารณาขอเสนอและการใหน้ําหนักท่ีกําหนด

ไวในเอกสารเชิญชวน และใหรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๘๐  การคัดเลือกจางท่ีปรึกษา ใหเปนไปตามเกณฑในการพิจารณา

ขอเสนอและการใหน้ําหนัก ดังตอไปนี ้
  (๑) กรณีการจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินงานประจําหรืองานท่ีมีมาตรฐานเชิง

คุณภาพตามหลักวิชาชีพอยูแลว เปนตนวา การจางท่ีปรึกษาเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานซอม



 ๒๓

ถนน งานบํารุงรักษา งานปรับปรุงภูมิทัศน งานดานการตรวจสอบ เปนตน ใหสวนราชการ

คัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีผานเกณฑดานคุณภาพซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 
  (๒) กรณีการจางท่ีปรึกษาท่ีไมซับซอน เปนตนวา การจางท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบ

หรือควบคุมกอสรางถนนหรืออาคารท่ีเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ  ใหสวนราชการ

คัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีผานเกณฑดานคุณภาพและไดคะแนนรวมดานคุณภาพและดานราคามาก

ท่ีสุด  
  (๓) กรณีการจางท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซอน เปนตนวา การจางท่ีปรึกษาเพ่ือ

ออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางเข่ือน สนามบิน เปนท่ีปรึกษากฎหมาย เปนท่ีปรึกษาระบบ

การเงินการคลัง  ใหสวนราชการคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนนดานคุณภาพมากที่สุด 
 
  มาตรา ๘๑  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๘๒  ใหนําความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ 

มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑ มาใชบังคับกับการจางท่ีปรึกษาโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๘๓  อัตราคาจางท่ีปรึกษา หลักประกันผลงาน และการจายเงินลวงหนา 
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 
หมวด ๖ 

การทําสัญญา 

   

 
  มาต ร า  ๘๔   ส ว น ร า ชก า รต อ ง ทํ า สัญญาต ามแบบแล ะ เ ง่ื อ น ไ ข  ท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุด 

  ในกรณีท่ีสวนราชการเห็นวาแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุในคร้ังนั้น และประสงคจะแกไขเพ่ิมเติมขอความในแบบสัญญาหรือไมใชแบบ

สัญญาตามวรรคหนึ่ง สวนราชการตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุดกอน และ

เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหแจงใหคณะกรรมการวินิจฉัยทราบดวย 
 
  มาตรา ๘๕  ในกรณีท่ีสวนราชการประสงคจะทําขอตกลงเปนหนังสือโดยไมทํา

เปนสัญญา ใหกระทําไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๔๘ (๒) (ข) (ง) (ฉ) 
หรือการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๔ (๓) กรณีการจางท่ีมีวงเงินคาจางคร้ัง

หนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



 ๒๔

  (๒) การจัดซื้อจัดจางจากสวนราชการ 
  (๓) กรณีท่ีคู สัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการ  

นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๔) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 
  (๕) กรณีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีวงเงินไมเกินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จะไมทํา

ขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
 

  มาตรา ๘๖  ในกรณีท่ีมึความจําเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือให

เปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการหากไมทําใหทางราชการเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพ่ือ

ประโยชนแกทางราชการ แตถามีการเพ่ิมวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย 

  การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง หากมี

ความจําเปนตองเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน 

ใหตกลงพรอมกันไป 

 
  มาตรา ๘๗  การกําหนดอัตราคาปรับในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ให

เปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๘๘  ใหสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี และ

กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ท้ังนี้ ภายในวงเงินท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง  
  

  มาตรา ๘๙  ในการทําสัญญา สวนราชการตองกําหนดใหมีการวางหลักประกัน

สัญญาไวดวย เพ่ือเปนประกันการปฏิบัติงานตามสัญญานั้น 
  หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ไดแก 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารเปนผูส่ังจาย ลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวัน

นั้นไมเกินสามวันทําการ 
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยท่ีประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 
  (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน

ราชการตาง ๆ ทราบ 



 ๒๕

  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทย 
  (๖) ส่ิงอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน 
  หลักเกณฑและวิธีวางหลักประกันสัญญา มูลคาของหลักประกัน การคืน

หลักประกัน และการยึดหลักประกัน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๙๐  การจายเงินลวงหนาในการจัดซื้อจัดจางใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะ

กระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเง่ือนไข

ไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 
 

หมวด ๗ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ

   

 
  มาตรา ๙๑  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ใหดําเนินการโดย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งหัวหนาสวนราชการแตงตั้งจากขาราชการของสวนราชการนั้น 

ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาสองคน ในกรณีท่ี

เห็นสมควร จะแตงตั้งบุคคลอื่นซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจางรวมเปน

กรรมการดวยก็ได 
  การจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป หรือเปนพัสดุท่ีไมมีความยุงยาก

ซับซอน หรือเปนพัสดุท่ีไมไดใชเทคโนโลยีสูง หัวหนาสวนราชการจะแตงตั้งพนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา หรือพนักงานของรัฐเปนกรรมการตามมาตรานี้ดวยก็ได  
  การจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีมีวงเงินไมเกินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จะแตงตั้ง

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานของรัฐคนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อจัดจางเปน

ผูตรวจรับพัสดุก็ได 

 
  มาตรา ๙๒  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) กํากับ ติดตาม และเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีตกลงกันไวในสัญญา

หรือขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๒) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา

หรือขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๓) บันทึกสภาพการปฏิบัติงานและเหตุการณแวดลอมท่ีอาจเปนปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  



 ๒๖

  (๔) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการกรณีการงดหรือลดคาปรับ การขยาย

เวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ังการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

และการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๕) หากตรวจพบความผิดปกติในการดําเนินงานของคูสัญญาใหรีบทํารายงาน

เปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาสวนราชการ 
  (๖) พิจารณาระงับขอพิพาทเบื้องตน 
  (๗) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงเปน

หนังสือ หากเห็นวาผลงานท่ีสงมอบไมเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนดในสัญญาหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี 
  (๘) หนาท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

 
  มาตรา ๙๓  การจางเหมากอสรางท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการเปนระยะ ๆ อัน

จําเปนตองมีการควบคุมงานอยางใกลชิด หรือมีเง่ือนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนาของ

งาน ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานท่ีมีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะ

ของงานกอสรางจากขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานของรัฐของสวน

ราชการนั้น ในกรณีท่ีเห็นสมควร จะแตงตั้งบุคคลอ่ืนซึ่งมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับงานกอสราง

เปนผูควบคุมงานดวยก็ได เพ่ือประโยชนในการตรวจรับพัสดุ  
  หนาท่ีของผูควบคุมงาน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

  
  มาตรา ๙๔  พัสดุท่ีจะตรวจรับไวไดตองมีจํานวน ปริมาณ คุณลักษณะ หรือ

คุณภาพตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 
  ห ลัก เกณฑ และ วิ ธี ก า รก า รตรวจ รับ พัสดุ  ให เ ป น ไปตามระ เบี ยบ ท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
  มาตรา ๙๕  เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอความเห็นตอหัวหนาสวน

ราชการวาสมควรรับหรือไมรับพัสดุใด ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาและมีคําส่ังวาจะอนุมัติใหรับ

พัสดุนั้นไวหรือไมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอความเห็น 
 
  มาตรา ๙๖  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม

สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาไดตาม

จํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสวนราชการ 
  (๒) เหตุสุดวิสัย 
  (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
  ใหสวนราชการระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกําหนดใหคูสัญญาตอง

แจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการทราบภายในสิบหาวันนับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจง



 ๒๗

ภายในเวลาท่ีกําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาใน

ภายหลังมิได  เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแต

ตน 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการพิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการ

ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจในการ

พิจารณาวินิจฉัย 
 

หมวด ๘ 
การเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

   

 
  มาตรา ๙๗  ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือตาม

กฎหมายหรือมีเหตุอันเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในสัญญา ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจบอกเลิกสัญญากับคูสัญญา  
  การตกลงกับคูสัญญาเพ่ือเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหหัวหนาสวน

ราชการกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีเปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง 
 
  มาตรา ๙๘  ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือไดและจะตองมีการปรับ หากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงิน

จัดซื้อจัดจางพัสดุคร้ังนั้น และคูสัญญาไมยินยอมชําระคาปรับใหแกทางราชการภายในระยะเวลาที่

กําหนดโดยไมมีเง่ือนไข ใหหัวหนาสวนราชการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับ

คูสัญญานั้น แตหากคูสัญญามีหนังสือยินยอมชําระคาปรับใหแกทางราชการภายในระยะเวลาที่

กําหนดโดยไมมีเง่ือนไข หัวหนาสวนราชการจะไมบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับ

คูสัญญานั้นก็ได 
  หนังสือยินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด  
 

หมวด ๙ 
การทิ้งงาน 

   

 
  มาตรา ๙๙  ในกรณีท่ีปรากฏวาผู ย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาของสวนราชการ

กระทําการดังตอไปนี้ ใหถือวาผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเปนการท้ิงงาน 
  (๑) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับ

สวนราชการภายในเวลาท่ีกําหนด 
  (๒) คูสัญญาของสวนราชการหรือผูรับจางชวงท่ีสวนราชการอนุญาตใหรับชวง

งานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือนั้น 



 ๒๘

  (๓) คูสัญญาของสวนราชการไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ หรือพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจางไมไดมาตรฐาน 

หรือวัสดุท่ีใชไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง 
  (๔) เม่ือปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอกระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน หรือกระทําการโดยไมสุจริตในการ

ย่ืนขอเสนอตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) เม่ือปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของท่ีปรึกษามีขอบกพรอง ผิดพลาด 

หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง 

  (๖) การกระทําอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

 
  มาตรา ๑๐๐  ใหปลัดกระทรวงการคลังมีอํานาจส่ังใหผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา

เปนผูท้ิงงานและเพิกถอนรายช่ือผูท้ิงงาน 
  การสั่งใหผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาเปนผูท้ิงงาน การแจงเวียนใหสวนราชการ

ทราบรายชื่อผูท้ิงงาน และเพิกถอนรายช่ือผูท้ิงงาน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด 
 

  มาตรา ๑๐๑  สวนราชการจะกอนิติสัมพันธกับผูท่ีปลัดกระทรวงการคลังไดแจง

เวียนรายช่ือเปนผูท้ิงงานแลวมิได 

 
หมวด ๑๐ 

การรองเรียนและระงับขอพิพาท 

   

 
  มาตรา ๑๐๒  ผูประกอบการซ่ึงไดรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนจากสวนราชการ

และปรากฏหลักฐานแสดงการรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนจากสวนราชการ มีสิทธิรองเรียนเก่ียวกับ

การจัดซื้อจัดจาง ในกรณีท่ีเห็นวาสวนราชการมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
  มาตรา ๑๐๓  การรองเรียนตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูรองเรียน ในกรณีผู

รองเรียนเปนนิติบุคคล ตองลงลายมือช่ือของกรรมการซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

และประทับตราของนิติบุคคล 
  ในหนังสือรองเรียนตามวรรคหนึ่งตองใชถอยคําสุภาพ และระบุขอเท็จจริงและ

เหตุผลอันเปนเหตุแหงการรองเรียนใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปดวย 
 
  มาตรา ๑๐๔  ใหผูมีสิทธิรองเรียนย่ืนคํารองเรียนตอสวนราชการนั้นภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการรองเรียน 



 ๒๙

  มาตรา ๑๐๕  ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยขอ

รองเรียน 
 
  มาตรา ๑๐๖  ผูรองเรียนซึ่งไมพอใจผลการวินิจฉัยของหัวหนาสวนราชการมีสิทธิ

อุทธรณคําวินิจฉัยนั้นตอคณะกรรมการวินิจฉัย 
  การวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยใหเปนท่ีสุด 
 

หมวด ๑๑ 
การบริหารพัสด ุ

   

 
  มาตรา ๑๐๗  ใหเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางมีหนาท่ีในการควบคุมพัสดุ ดังนี ้
  (๑) พิจารณาชนิดของพัสดุท่ีจําเปนตองสํารองโดยแยกประเภทตามกลุมพัสด ุ
  (๒) พิจารณาจํานวนช้ินของพัสดุท่ีควรจะเก็บสํารอง โดยใหมีจํานวนเทาท่ีจําเปน

และจัดหามาทดแทนเมื่อมีจํานวนนอยลง 
  (๓) จัดใหมีบัญชีคุมพัสดุ โดยใชวิธีการทางบัญชีเปนหลัก และใหสามารถ

ตรวจสอบไดตลอดเวลา 
  (๔) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
  (๕) จัดทําบัญชีพัสดุทุกส้ินปงบประมาณเพื่อการตรวจสอบพัสดุประจําป 
  (๖) จัดใหมีการเก็บรักษาและดูแลพัสดุใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมและปลอดภัย

พรอมท่ีจะใชงานไดทันที หากพัสดุรายการใดหมดความจําเปน หรือเส่ือมสภาพไมเหมาะสมตอ

การใชงาน ใหเสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการเพื่อจําหนาย 
 
  มาตรา ๑๐๘  การเบิกจาย การยืม การคืน การแลกเปล่ียนพัสดุ และการ

ตรวจสอบพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 

  มาตรา ๑๐๙  การจําหนายพัสดุท่ีหมดความจําเปน พัสดุท่ีหากใชตอไปจะ

ส้ินเปลืองคาใชจายมาก พัสดุท่ีหมดอายุการใชงาน พัสดุท่ีมีสภาพไมเหมาะสมหรือไมคุมคาท่ีจะ

ใชงานตอไป หรือพัสดุท่ีมีการจัดหามาทดแทนแลว ใหเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางรายงานตอหัวหนา

สวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังใหดําเนินการตามวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) การขาย ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือ

ประเมินสภาพและตรวจสอบราคาคงเหลือของพัสดุนั้นกอน ถามีราคาไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได แตถามีราคาเกินกวาวงเงินท่ีกําหนด ให

ดําเนินการขายทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนําวิธีการที่กําหนดไว

สําหรับการจัดหาพัสดุมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ีเปนการขายใหแกสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐ ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 



 ๓๐

  (๒) การแลกเปล่ียน ใหทําไดในกรณีท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการและมีมูลคา

ของพัสดุท่ีเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน 
  (๓) การบริจาคหรือโอน ใหทําไดเฉพาะกรณีเปนการบริจาคหรือการโอนใหสวน

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานกุศลสาธารณะ หรือกรณีอ่ืนท่ีหัวหนาสวนราชการ

เห็นสมควร 
  (๔) การแปรสภาพหรือทําลาย ใหทําไดในกรณีท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ

และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๑๑๐  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด หรือมีตัวผูรับผิดแต

ไมสามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามมาตรา ๑๐๙ ใหจําหนายพัสดุ

นั้นเปนสูญ 
  การอนุมัติการจําหนายพัสดุเปนสูญ ถามีมูลคาสุทธิทางบัญชีรวมกันไมเกินวงเงิน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ ถามีมูลคารวมกันเกินกวา

วงเงินท่ีกําหนด ใหเสนอขออนุมัติตอรัฐมนตรี 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๑๑๑  รายช่ือผูท้ิงงานท่ีมีอยูกอนพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหถือวา

เปนรายช่ือผูท้ิงงานตามพระราชกฤษฎีกานี ้
  การพิจารณากําหนดผูสมควรถูกสั่งใหเปนผูทิ ้งงานซึ่งเหตุแหงการพิจารณา

เกิดข้ึนกอนท่ีพระราชกฤษฎีกานี้จะมีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
  มาตรา ๑๑๒  การดําเนินการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุท่ีไดดําเนินการ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ กอนวันท่ีพระราช

กฤษฎีกานี้ใชบังคับ และการตรวจรับและจายเงินยังไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามระเบียบ

ดังกลาวตอไป  
 
  มาตรา ๑๑๓  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการกํากับราคากลางกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการคํานวณราคากลางสําหรับงานกอสรางของสวนราชการตาม

มาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชกฤษฎีกานี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระ

ราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
  ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหหลักเกณฑและรายละเอียดประกอบการ

คํานวณราคากลางงานกอสรางท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสรางซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกําหนดไวแลว ยังคงมีผลใชบังคับตอไป 
 



 ๓๑

  มาตรา ๑๑๔  ในวาระเร่ิมแรก ใหกรมบัญชีกลางจัดใหมีการข้ึนทะเบียนผูมี

คุณสมบัติเขารวมการจัดซื้อจัดจางงานกอสรางของสวนราชการตามมาตรา ๔๔ แหงพระราช

กฤษฎีกานี้ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
  ในระหวางท่ีการข้ึนทะเบียนผูมีคุณสมบัติเขารวมการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง

ของสวนราชการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหสวนราชการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๔ แหงพระราชกฤษฎีกานี้ แตหากสวนราชการใดมีการจัดทําบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตน

ไวแลว ใหสวนราชการนั้นใชบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีสวนราชการไดคัดเลือกไวแลวตอไป

จนกวาจะมีการประกาศรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารวมการจัดซื้อจัดจางงานกอสรางของสวนราชการ

ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชกฤษฎีกานี ้
 
  มาตรา ๑๑๕  ใหกรมบัญชีกลางจัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุตามมาตรา 

๑๙ ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ 
  ในระหวางท่ีฐานขอมูลตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหสวนราชการใชราคาท่ีสวน

ราชการเคยซื้อหรือจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณแทนการใชราคาอางอิงของ

พัสด ุ
 
  มาตรา ๑๑๖  ในระหวางท่ียังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือกําหนดกรณีใด

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไวแลวซึ่งใชอยู

เดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกานี้โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีไมอาจนําระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไวแลวมาใชบังคับได

ตามวรรคหนึ่ง การดําเนินการของสวนราชการใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   .................................... 
       นายกรัฐมนตรี  


