
  

                                                                                                                                                                                                                      

รวมกฎหมาย กฎกระทรวง  ระเบียบ                                          
และประกาศ                                                       

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                                 

 
 

 



 
กฎหมายและระเบียบ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ  

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

           พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการ                       
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเหตุผล คือ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิด โอกาสให้มีการแข่งขัน                   
อย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ
ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ             
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ                  
อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั ่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

            ต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงในเรื ่องต่างๆอีกหลายเรื ่อง และออกระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  นอกจากนี้
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ออกประกาศในเรื่อง
ต่างๆ อีกหลายฉบับ เช่น  1) แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  2) การจัดทำข้อตกลง
เป็นหนังสือในกรณีอื่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง               
3) หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 4) หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรง เป็นต้น  

         อีกทั้งยังมีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐ  ระเบียบของกระทรวงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง                
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(2) ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเร่ือง มาตรฐานขั้นต่าของ 
นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื ้อจัดจ้างที่ผู ้ประกอบการต้องจัดให้มี                   
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
         10. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
เร่ืองอื่นๆ 
               (1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ  
               (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
               (3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เร่ือง ข้อสรุปสาระสาคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทาสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ 
       11. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
            (1) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                (2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือ               
สั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
           12. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ                       
ในต่างประเทศ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
                 (1) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศพ.ศ. 2563 
                 (2) ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                 (3) ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศพ.ศ. ๒๕๖๔ 
                (4) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเรื ่อง มาตรฐาน
การเงิน การจัดซื ้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการ
ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 
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พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง 
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์   

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น 
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  แต่มีราคาตาม  (๒)  

หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  และป้องกันปัญหาการทุจริต  ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ก็ให้กระทําได้  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ  ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้ 
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค  โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยประกาศ
ดังกล่าวจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๖)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มีราคาที่เหมาะสม  และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย  เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ  มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน  และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๓) กรณีที่ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่ มีวงเงินค่าจ้างตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความม่ันคงของชาติตามมาตรา  ๘๒  (๓) 

หลักเกณฑ์   วิธีการ   และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ ง   
และการเปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดให้มี 
การจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ตามมาตรา  ๑๘  ก็ได้  ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต  และความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ   ค .ป.ท .   
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ย่ืนข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบด้วย 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อ ยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หากประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง   ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะหย่อนความสามารถ   บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่   

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๔  รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
(๖) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น  ชี้แจง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

ผลการดําเนินการตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  แล้วแต่กรณี  ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๒  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม  (๓)  ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับข้อหารือ  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร  
เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่  ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย   
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง   

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๓  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม  (๑)  และ  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  

แทนได้  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ  เช่น  งานก่อสร้าง  ยาและเวชภัณฑ์  
หรือพัสดุที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา   ๒๕   มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งนี้  องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๔  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 

 

มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๕  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม   (๒)   แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทนได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

หมวด  ๔ 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น  และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง  เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการกําหนด 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาข้อมูล  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ 

(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
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 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น   งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังตอ่ไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง   
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  (ซ)  หรือ  (๒)  (ซ)  ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ก็ได้  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๒)  (ซ)  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  แล้ว  เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม  (๒)  (ซ)  ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง  หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้   
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน  รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําหนังสือเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันย่ืนข้อเสนอด้วย 
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๕๕  (๑)  หรือ  (๒)   

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ  โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน   
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย   
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ในกรณีที่กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ๑๑๗  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา  ๕๖  
(๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ  ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา  ๖๙  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป 
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
 (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
 (ฉ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม  (๑)  หรืองานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม  (๒)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นที่ปรึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 
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ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๖๙  (๑)  หรือ  (๒)  นอกจาก

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  ๗๕  แล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว  หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 
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(๓) เป็นงานเก่ียวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด  เช่น  รูปแบบสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา  ๘๐  
มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 
มาตรา ๘๘ ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๙ 
การทําสัญญา 

 
 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระทําได้ 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทํา
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๙๗  
วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้  เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา  ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๐๔  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้ 

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง 
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ)  หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข) 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ  และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา

หรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี 

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ  แล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้   
ในการนี้  หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า   
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและ 
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๖  วรรคสามและวรรคส่ี  มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินม่ันคง   
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และ   
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ห้ามหน่วยงานของรัฐ

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๑๐  แล้ว 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๒  ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๖๗   
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร  หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๑๘  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว   
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
หรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเร่ือง  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๓๑  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๕  และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ   
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือบรรดา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   และข้อกําหนดใด  ๆ   เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ  มาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ตามมาตรา  ๑๒๒  การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในเร่ืองนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  
วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว  แต่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ .   ๒๕๓๕   
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความ 
ในมาตรา  ๗  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี  ใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว   
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  ใช้บังคับ  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  
(๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหน้ําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์   
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ยังคงเป็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  
หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป  
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี 
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  
สํานักงบประมาณ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ  และกําหนดงบประมาณ  รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น  เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการดําเนินงาน  
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหน่ึงเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอ่ืน ๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
 
 
 
 
 

 

         แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  (1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พ ัสด ุภาคร ัฐ  เร ื ่ อง  แบบส ัญญาเก ี ่ ยวก ับการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ าง                              
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจ ัดจ ้างและการ                  
บริหารพัสดุภาครัฐ เรื ่อง แบบสัญญาเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง                              
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)  
 



 
 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครฐั 

 
(1) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(2) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  วรรคสี่  มาตรา  ๔๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคสี่  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒   
วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๖๕  วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสาม  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  
มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  วรรคสี่  มาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 



หน้า   ๗ 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๒   
และหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 



หน้า   ๘ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  
และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และให้เสนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๒  วันทําการ 

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 
วิธีสอบราคา 

ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   
วิธีคัดเลือก 

ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 

ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งนี้  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   

ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
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(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ขอ้ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
ค่าจ้างที่ปรึกษา   

ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถ้ามี)  ด้วย 
ค่าจ้างล่วงหน้า 

ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ   ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
วิธีประกวดแบบ 

ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 
ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
หลักประกันสัญญา 

ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 
ค่าเสียหาย 

ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 



หน้า   ๖๓ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๖๔ 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   



หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 
การจําหน่ายเป็นสูญ 

ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 



ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๙๒   
และมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.  ๒๕๖๐   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า   “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็น  วรรคหก  ของข้อ  27  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
“การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง   อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้    

ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙3  
วรรคหน่ึง  บัญญัติว่า  หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙3  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  จึงกําหนดแบบสัญญาโดยความเห็นชอบ

ของสํานักงานอัยการสูงสุด  จํานวน  14  สัญญา  ดังนี้ 
(1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) แบบสัญญาซื้อขาย 
(3) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ 
(4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(5) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
(7) แบบสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 
(9) แบบสัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร 

(10) แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
(11) แบบสัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(12) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(13) แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
ดังปรากฏรายละเอียดตามแบบสัญญาท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 
แบบสัญญา 

สัญญาจางกอสราง 
 
สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………..อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เม่ือวันท่ี ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหวาง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓ ) ………..…………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี……………......……ถนน………..……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..…………… 
ลงวันท่ี………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....………….…….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยูบานเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง 
  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ 
ชนิดดีเพ่ือใชในงานจางตามสัญญานี้ 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจงปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือ
คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
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 ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอาย ุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๔ (ก) คาจางและการจายเงิน 
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการ                
แตละประเภทดังท่ีไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
  คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไวในบัญชีรายการ
กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแทจริง
อาจจะมากหรือนอยกวานี้ก็ได ซ่ึงผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงาน       
แตละรายการท่ีไดทําเสร็จจริง คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจํานวนปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในสัญญา 
ท้ังนี้ นอกจากในกรณีตอไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) 
แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงาน    
และราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  ๔.๒ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) 
ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
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  ๔.๓ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพ่ิม
ชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด )      
ของผลตางระหวางปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง
คูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา ท้ังนี้ การจายเงินเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization
ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผูวาจางจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามขอ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงินหรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร เวนแต
กรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเก่ียวของกับงานอ่ืนท่ีเหลือ    
อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ท้ังนี้ ผูวาจาง  
อาจจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใด           
อยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไม เปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผูวาจาง 
  ผูวาจางตกลงท่ีจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง 
เม่ือผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนท่ีพอใจ 
ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ใหไวแกผูรับจาง 
  การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
รวมท้ังการทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
  (๑๒) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขท่ีบัญชี…………………………………ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก 
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน  
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการ
จายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 



- 4 - 

 

  (๑๓) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขท่ีบัญชี……………………………….… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู รับจ าง ตามแนวทางท่ี
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

                 (๑๔) ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไวในขอ ๔ 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับ
เงินคาจางลวงหนาเปน............................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงท่ีจะ
กระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน    
ผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนาไดทันที 
  ๕.๒ เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา 
เพ่ือพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจาก   
ผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงิน
คาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
        ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ก) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง      
ในแตละเดือนเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ................(..................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละเดือน (๑๖) ท้ังนี้ จนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว 
ยกเวนคาจางเดือนสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)  
          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ข) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง                 
ในแตละงวดเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ..............(......................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวน
คาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  ๕.๔ เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจางกอนท่ีจะ
หักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 
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  ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงิน
ท่ีผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
    ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเม่ือ 
ผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผู รับจาง 
ตอเม่ือผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ
...................(…………………) ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงาน 
ถูกหักไวแล ว เป นจํานวนเงินไม ตํ่ ากวา……….............บาท (……………………...) ผู รับจางมีสิทธิ ท่ี จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซ่ึงออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 
  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

 ขอ ๗ (ก) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลา 
ท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาวนั้น 
  ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปน
ผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา  
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หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย     
หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา         
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหม          
เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะ
เรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
  เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจาง
รายใหม ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้  
ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ป …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว 
ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข 
ให เป น ท่ี เรียบรอยโดยไม ชั กช า  โดยผู ว าจ างไมต องออกเงินใดๆ  ในการนี้ ท้ั งสิ้ น  หากผู รับจ าง 
ไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น  
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผู อ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 
  การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๙ การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาต 
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี 
ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจาง       
ตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง 
   ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ 
และในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ท่ีผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้งไดแจงแกผูแทนเชนวานั้น  
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ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอนี้จะตองทําเปนหนังสือ 
และตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิได 
หากไมไดรับความเห็นชอบเปนหนงัสือจากผูวาจางกอน 
 ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยัง 
ผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไม คิดคาจางหรือราคาเพ่ิม 
หรืออางเปนเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ท้ังนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง  
เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น 
  ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจาง    
ถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ 
เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใช
คาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ท่ีผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐาน 
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง 
 ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการทํางานของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  
มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวย 
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาทําให
ผูรับจางพนความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม 
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ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
  ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถ่ีถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้ง เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาว          
ใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผูวาจาง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไมได 

ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
  ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
ท่ีผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามสัญญานี้และมีอํานาจท่ีจะสั่งให
แกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได 
ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน  
  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยู
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี ้ 
ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 
  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ ให กําหนดใชสําหรับงานพิเศษ 
หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึง     
อัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง 
และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมท้ังการขยาย
ระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคา
ตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอน
เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกงานท่ีจาง 

ขอ ๑๗ คาปรับ 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
และผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี)  
ในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให    
จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี   
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจาง   
ไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิ  
ท่ีจะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 



- 9 - 

 

ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางข้ึน
ชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ท้ังหมดหรือบางสวน ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

ขอ ๑๙ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ 
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจาง           
มีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
 ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยาย 
บรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ท้ังจะตอง 
กลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอยเพ่ือใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาดและใชการไดทันที 

ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให       
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
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  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ
ผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 (๒4) ขอ ๒๒ การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือ      
ท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือ 
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่งหรือ
นําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา 
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและ
วรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิ
รับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

ขอ ๒๓ มาตรฐานฝมือชาง 
 ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชาง จาก ........................................................... หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……(……..) 
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 

 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 

         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชาง 
และระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว 
ในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้
ของผูรับจาง 
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สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ  
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุงานท่ีตองการจาง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนาม

ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
 (๑๐) เปนขอความหรืองเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๑๑) อัตรารอยละท่ีระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
 (๑๒) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๓) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๔) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีท่ีหนวยงานผูวาจางเห็นเปนการจําเปนและสมควรจะหักคาจางในแตละเดือน   
ไวจํานวนท้ังหมดก็ได 

(๑๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือ 
ตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(๑8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(19) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๒0) กําหนดเวลาท่ีผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนด 
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบงานจางกอสราง 

(๒1) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 

(๒2) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๗ ให กําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ  
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ 
ผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจาง 
จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไว 
ในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒3) ถาตองจายคาควบคุมงานวันละเทาใด ใหเรียกคาควบคุมงานจากผูรับจางวันละเทานั้น  
ตามจํานวนท่ีลวงเลยกําหนดสัญญาไป แตสัญญาขอนี้ไมรวมถึงคาควบคุมงานในกรณีท่ีตองตออายุสัญญา  

(๒4) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

 



แบบสัญญา 
สัญญาซ้ือขาย 

 
สัญญาเลขท่ี…………….…… (๑) ............…..…… 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………………………..………………………..………..……………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………….………………..อําเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เม่ือวันท่ี …….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหวาง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบคุคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………….....……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…...……….…....
อําเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……….…   
ลงวันท่ี………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...…………….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... 
อยูบานเลขท่ี…………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ตําบล/แขวง……..…………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขท่ี........................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสญัญานี้)   
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงซ้ือขาย 
 ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..…………..... 
.........................................................................................................................................................................  
จํานวน..….(๘)..….(……………….) เปนราคาท้ังสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….) 
ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 

 ขอ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผูขายรับรองวาสิ่งของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  
ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก……… 
  ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดสอบ ผูขายรับรองวา เม่ือตรวจ
ทดสอบแลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จํานวน…..…..(……….…) หนา 
 ๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)………. จํานวน…..…..(……….…) หนา 

๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จํานวน……....(………….) หนา 
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จํานวน…...….(………….) หนา 

 …………….……………….ฯลฯ….……..………….…… 
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  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ    
ผูซ้ือ คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ
เพ่ิมเติมจากผูซ้ือท้ังสิ้น 

 ขอ ๔ การสงมอบ 
 ผูขายจะสงมอบสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ณ ………….………………………….. 
ภายในวันท่ี .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ 
แหงสัญญานี้ พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบ 
หลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ ….……………
ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ กอนวันสงมอบไมนอยกวา………(๑๑)…....(………………….) วันทําการของผูซ้ือ 

 ขอ ๕ การตรวจรับ 
  เม่ือผู ซ้ือไดตรวจรับสิ่งของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว             
ผูซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน           
คาสิ่งของนั้น 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ ผูซ้ือทรงไว 
ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
และนําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง  
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือ  
ของดหรือลดคาปรับไมได 
 (๑๒) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน  
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได 
(ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูซ้ือตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือ
สิ่งของท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานได         
โดยสมบูรณ) 

             ขอ ๖ การชําระเงิน 
   (13 ก) ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของ 
ตามขอ ๕ ไวโดยครบถวนแลว 
   (13 ข) ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย ดังนี้  
  ๖.๑ เงินลวงหนา จํานวน……....................บาท (………......…………………………………..) 
จะจายใหภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ท้ังนี้ โดยผูขายจะตองนํา
หลักประกันเงินลวงหนาเปน.....…….............(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาท่ีจะไดรับ มามอบ
ใหแกผู ซ้ือเปนหลักประกันการชําระคืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และผูซ้ือจะคืน
หลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูขายเม่ือผูซ้ือจายเงินท่ีเหลือตามขอ ๖.๒  
 ๖.๒ เงินท่ีเหลือ จํานวน……….................บาท (………......………………..…………………..)  
จะจายใหเม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของ ตามขอ ๕ ไวโดยถูกตองครบถวนแลว 
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 (๑๔) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผูขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............…………………………………… 
เลขท่ีบัญชี………………………… ท้ังนี้ ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับ 
การโอน รวมท้ังคาใชจายใดๆ (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือ
หนวยงานของรฐัเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๗ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้          
เปนเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ป .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือ
ไดรับมอบสิ่งของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของ 
ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
หรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือ 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูขายไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิ
ท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจ
รอคอยใหผูขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูซ้ือมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรอง
หรือขัดของนั้นเอง หรือใหผูอ่ืนแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ท้ังหมด 
 การท่ีผูซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพน 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน..……………...…..(๑๖)......………..…..…… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...) 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  (๑๘) กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูขายตลอดอายุสัญญานี้ ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง                 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม 
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ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซ้ือภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย 
เม่ือผูขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
  ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่งของ 
ตามสัญญานี้แลว หากผูขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงขายใหแกผูซ้ือหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน 
ผู ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ 
ของผูซ้ือท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม  
(๑๙) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือ
จัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด……(๒๐)...... 
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว
ในสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๑๐ คาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือ
เปนรายวันในอัตรารอยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจาก
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวนตามสัญญา  
  การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบ 
เพียงบางสวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา        
ยังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหวางท่ีผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญ ญ าต อไป ได  ผู ซ้ื อจะใช สิท ธิบอก เลิกสัญ ญ าและริบหรือบั ง คับจากหลักประกันตาม   
(๒๒) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถา 
ผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผู ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขาย 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๑ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 
หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผู ซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงิน 
คาสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีตองชําระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวน
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 

หากมีเงินค าสิ่ งของท่ี ซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไวจ ายเปนค าปรับ  คาเสียหาย            
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 
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 ขอ ๑๒ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให
ผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับ
หรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือให
ผูซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง

ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี 

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ

ของผูซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๓ การใชเรือไทย 

  ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผู ซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของท่ีผูขายจะตองสั่ง 

หรือนําเขามาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู 

และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการ 

ใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตร ี           

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาว

จากตางประเทศจะเปนแบบใด  

  ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 

ผูขายจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมา

โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 

  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย

หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา               

ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ

โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 

  ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสาม

ใหแกผูซ้ือ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของ

ดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
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 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ    

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน               

และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)………………………………....……….ผูซ้ือ 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….ผูขาย 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๗ – 

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขาย 
(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ใหระบุชื่อผูขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๗)  ใหระบุวาเปนการซ้ือสิ่งของตามตัวอยาง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป

รายการ หรืออ่ืนๆ (ใหระบุ) และปกติจะตองกําหนดไวดวยวาสิ่งของท่ีจะซ้ือนั้น เปนของแท เปนของใหม  
ไมเคยใชงานมากอน  

(๘)  ใหระบุหนวยท่ีใช เชน กิโลกรัม ชิ้น เมตร เปนตน 
(๙)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๐)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๑)  กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลง

กับผูขาย โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูซ้ือจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับ
ของนั้น 

       ในกรณีท่ีมีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย และในกรณี
ท่ีมีการติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๒)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๑๓)  ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชตามความเหมาะสม 
        ขอความในขอ 6 กรณีไมมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ก) 
   ขอความในขอ 6 กรณีมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย  ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ข) 
(๑๔)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๕)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของ

สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ เชน เครื่องคํานวณไฟฟา กําหนดเวลารับประกัน ๑ ป 
กําหนดเวลาแกไขภายใน ๗ วัน เปนตน ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 
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(๑๖)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๗)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๘)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๑๙)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๒๐)  กําหนดเวลาท่ีผูซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลงกับผูขาย และโดยปกติแลว 
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(๒๑)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 10 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผู ซ้ือท่ีจะพิจารณา  
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีซ้ือ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัต ิ
ตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒๒)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 



แบบสัญญา 
สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ 

 
สัญญาเลขท่ี………….……..… (๑) ...............…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………..…………………..............………..…………………………..…………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………….……………….อําเภอ/เขต…………………....………….…….….…………………..
จังหวัด…….………….………………….…………. เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน ………….…………………….. พ.ศ. ……......… 
ระหวาง ………………………………..……………..…………….…… (๒) …………………………………………………………………..…… 
โดย ……...….……………………………………………….………….… (๓) ………..……………………………………………....………..……    
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูจะซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ………………………….….… (๔ ก) …………..…….……………… 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………….………………………….……………………………..…………………….………….……..            
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี..…………….....…..…ถนน……………….………..……..ตําบล/แขวง……….……….…........……….
อําเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด……….......……….……..….โดย…………….…………………………………..…
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท...........…….… 
ลงวันท่ี……………..……………….… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี………….……….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูจะขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ………………....……..… (๔ ข) …….………….….…..…. 
อยูบานเลขท่ี.....…………..….……...….ถนน…………………..…….……...……ตําบล/แขวง……...…………………….….………
อําเภอ/เขต…………………….…………..….…..จังหวัด………….….....…..………….………… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี............................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูจะขาย” อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงจะซ้ือจะขาย 
  ผูจะซ้ือตกลงจะซ้ือและผูจะขายตกลงจะขาย……………………..… (๗) ……….….….….………. 
ตามเอกสารรายการสินคาและราคาตอหนวย เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ตามจํานวนท่ีผูจะซ้ือจะสั่งซ้ือ
เปนคราวๆ ไป มีกําหนดเวลา…..............(………….......) เดือน ตั้งแตวันท่ี ……… เดือน…………..……….. พ.ศ. ….…. 
จนถึงวันท่ี ……… เดือน…………..….. พ.ศ. ….…. เปนราคาท้ังสิ้นประมาณ…………………...บาท (……..……………….) 
ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
  ตลอดอายุสัญญานี้ ผูจะขายรับจะจัดหาสิ่งของท่ีจะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมสงมอบไว
ใหแกผูจะซ้ือไดอยางเพียงพอตามจํานวนท่ีคูสัญญาไดตกลงประมาณการไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
แตผูจะซ้ืออาจสั่งซ้ือจริงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจํานวนประมาณการดังกลาวก็ได 

 ขอ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผูจะขายรับรองวาสิ่งของท่ีจะขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน
ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก…….. 
  ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดลอง ผูจะขายรับรองวา เม่ือตรวจ
ทดลองแลว ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ๓.๑ ผนวก ๑ …...(รายการสินคาและราคาตอหนวย)………....  จํานวน…….(….…….) หนา 
  ๓.๒ ผนวก ๒ ……..….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)….....….…..  จํานวน…….(……..…) หนา 



- ๒ – 

 

  ๓.๓ ผนวก ๓ …………....….(แค็ตตาล็อก) (8)…….......….........  จํานวน…….(…….….) หนา 
  ๓.๔ ผนวก ๔ ………………….(แบบรูป) (9)………..….….…….....  จํานวน…….(…….….) หนา 
  ๓.๕ ผนวก ๕ ………………..(ใบเสนอราคา)………………..……....  จํานวน…….(…….….) หนา 
  ……………….……………….…ฯลฯ………………………..………... 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูจะขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
ผูจะซ้ือ คําวินิจฉัยของผูจะซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูจะขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผูจะซ้ือท้ังสิ้น 

 ขอ ๔ การออกใบส่ังซ้ือแตละคราว 
  ผูจะซ้ือจะออกใบสั่งซ้ือสิ่งของในแตละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ     
พรอมกันก็ไดในปริมาณแตละรายการคราวละอยางมากไมเกิน………………….…….……(….…………………………..….) 
หรืออยางนอยไมต่ํากวา………………………..……….……(………………………………………..….) โดยระบุปริมาณ สถานท่ี 
และวันเวลาท่ีผูจะขายจะตองสงมอบไวในใบสั่งซ้ือแตละคราว ท้ังนี้ ผูจะซ้ือจะออกใบสั่งซ้ือมอบใหแกผูจะขาย
ลวงหนากอนครบกําหนดเวลาสงมอบตามใบสั่งซ้ือไมนอยกวา………….………(……………..….) วัน 

 ขอ ๕ การสงมอบ 
  ผูจะขายตกลงวาจะสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูจะซ้ือตามปริมาณ ณ สถานท่ี  
และในวันเวลาท่ีกําหนดไวในใบสั่งซ้ือแตละคราวดวยคาใชจายของผูจะขายเอง พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัด
พันผูกใหเรียบรอย 

 ขอ ๖ การตรวจรับ 
  เม่ือผูจะซ้ือไดตรวจรับสิ่งของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาและ 
ใบสั่งซ้ือในแตละคราวแลว ผูจะซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูจะขายนํามาเปน
หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูจะขายสงมอบไมตรงตามสัญญาและใบสั่งซ้ือ  
ผูจะซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนนี้ ผูจะขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุด  
เทาท่ีจะทําไดและนําสิ่งของมาสงมอบใหใหมหรือเพ่ิมเติมใหถูกตองตามสัญญาและใบสั่งซ้ือดวยคาใชจายของ 
ผูจะขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปดังกลาว ผูจะขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบหรือขอลด 
หรืองดคาปรับไมได 
  (10) ในกรณีท่ีผูจะขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน  
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูจะซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได 
(ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูจะซ้ือตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือสิ่งของ
ท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ) 

 ขอ ๗ การชําระเงิน 
  ผูจะซ้ือจะชําระเงินคาสิ่งของท่ีคํานวณตามปริมาณท่ีกําหนดในใบสั่งซ้ือแตละคราว 
และตามราคาตอหนวยดังระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ใหแกผูจะขายภายใน..…..…….(……..….) วัน  
นับถัดจากวันท่ีผูจะขายไดแสดงหลักฐานการรับมอบตามขอ ๖ ใหแกผูจะซ้ือ 
 



- ๓ – 

 

  (11) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูจะซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูจะขาย ชื่อธนาคาร……………….…….…………....สาขา……………………………..……..ชื่อบัญชี……………………………..
เลขท่ีบัญชี……………….……..…………….. ท้ังนี้ ผูจะขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายใดๆ (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูจะขาย 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูจะขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๘ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูจะขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้ 
เปนเวลา…….(12).……(…….…...……...) ป …...…..…..(…….……....…..) เดือน นับถัดจากวันท่ีผูจะซ้ือไดรับมอบ 
โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจาก 
การใชงานตามปกติ ผูจะขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน……..…
(………...……..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูจะซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูจะขายไมจัดการ
ซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจะซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทน
ผูจะขาย โดยผูจะขายตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจ    
รอคอยใหผูจะขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูจะซ้ือมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรอง
หรือขัดของนั้นเอง หรือใหผูอ่ืนแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูจะขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ท้ังหมด 
  การท่ีผูจะซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูจะขาย ไมทําใหผูจะขาย 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูจะขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูจะซ้ือเรียกรอง  
ผูจะซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๙ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูจะขายไดนําหลักประกันเปน………...............(13)……………..….... 
เปนจํานวนเงิน…………….......บาท (……………..……..….) ซ่ึงเทากับรอยละ..……(14)….…(…………..……….…...) 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูจะซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (15) กรณีผูจะขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ     
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย    
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด       
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอาย ุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูจะขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท้ังปวงของผูจะขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง   
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูจะขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี      
ผูจะขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูจะขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม  
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ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูจะซ้ือภายใน..............(...…….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูจะซ้ือ 
  หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูจะซ้ือจะคืนใหแกผูจะขายโดยไมมีดอกเบี้ย
เม่ือผูจะขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  ถาผูจะขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ ง หรือเม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่ งของ 
ตามใบสั่งซ้ือ หากผูจะขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงจะขายใหแกผูจะซ้ือหรือสงมอบไมถูกตองหรือไมครบจํานวน  
ผูจะซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของ 
ผูจะซ้ือท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูจะขาย 
  ในกรณีท่ีผูจะซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูจะซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน   
ตามขอ ๙  เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูจะซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูจะซ้ือ 
จัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด…(16).…
(….……………..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูจะขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว 
ในสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๑๑ คาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูจะซ้ือไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๐ ผูจะขายจะตองชําระคาปรับให   
ผูจะซ้ือเปนรายวัน ในอัตรารอยละ…..….(17)….....(…………...……………....) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ  
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามใบสั่งซ้ือจนถึงวันท่ีผูจะขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูจะซ้ือจนถูกตอง
ครบถวนตามใบสั่งซ้ือ หรือจนถึงวันท่ีผูจะซ้ือไดซ้ือสิ่งของตามใบสั่งซ้ือนั้นจากบุคคลอ่ืน ในกรณีนี้ผูจะขาย 
ยอมรับผิดชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญาดวย ซ่ึงผูจะขายตกลงใหผูจะซ้ือหักเงินคาปรับ
และราคาท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวจากราคาสิ่งของท่ีจะตองชําระตามใบสั่งซ้ือคราวใดก็ได หรือใหผูจะซ้ือเรียกรองจาก
ผูจะขายตามขอ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๙ ก็ได ตามท่ีผูจะซ้ือ 
จะเห็นสมควร 
  การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงจะซ้ือจะขายประกอบกันเปนชุด แตผูจะขายสงมอบ
เพียงบางสวนหรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวายังไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหวางท่ีผูจะซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูจะซ้ือเห็นวาผูจะขายไมอาจ 
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูจะซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ    
ตามสัญญาตามขอ ๙ กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๐ วรรคสอง ก็ได  
และถาผูจะซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูจะขายเม่ือครบกําหนดสงมอบตามใบสั่งซ้ือแลว ผูจะซ้ือ
มีสิทธิท่ีจะปรับผูจะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๒ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูจะขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหต ุ
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูจะซ้ือ ผูจะขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูจะซ้ือโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก
ผูจะซ้ือ หากผูจะขายไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูจะซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาสิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 



- ๕ – 

 

  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาสิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายท่ีตอง
ชําระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูจะขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู 
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด......................(........................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูจะซ้ือ 

หากมีเงินคาสิ่ งของท่ีจะซ้ือจะขายตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย  
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูจะซ้ือจะคืนใหแกผูจะขายท้ังหมด 

 ขอ ๑๓ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูจะซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูจะขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนด               
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให 
ผูจะขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูจะขายมีสิทธิของดหรือ 
ลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน          
เปนหนังสือใหผูจะซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนด              
ในกฎกระทรวงดังกลาว 
  ถาผูจะขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูจะขายไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูจะซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูจะซ้ือทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจ 
ของผูจะซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๔ การใชเรือไทย 
  ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหผูจะซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของท่ีผูจะขายจะตองสั่ง 
หรือนําเขามาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู 
และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูจะขายตองจัดการ 
ใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาว 
จากตางประเทศเปนแบบใด  
  ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูจะซ้ือ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผูจะขายจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูจะซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 
  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูจะขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา  
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูจะซ้ือดวย 
  ในกรณีท่ีผูจะขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและ     
วรรคสามใหแกผูจะซ้ือแตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูจะซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูจะซ้ือ   
มีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูจะขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
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 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูจะซ้ือ 
        (……........…...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูจะขาย 
        (……..............…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........…….…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ 
(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ    

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ใหระบุชื่อผูจะขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๗)  ใหระบุวาเปนการจะซ้ือจะขายสิ่งของตามตัวอยาง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก       

หรือแบบรปูรายการ หรืออ่ืน ๆ (ใหระบุ)  
(๘)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(9)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(10)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(11)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(12)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของสิ่งของ

ท่ีจะซ้ือจะขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูจะซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 
(13)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 

ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

(14)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
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(15)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(16) กําหนดเวลาท่ีผูจะซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูจะซ้ือโดยตกลงกับผูจะขาย และโดยปกติแลว
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(17) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๑ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒  
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูจะซ้ือท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคา
และลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือจะขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูจะขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา  
แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 



แบบสัญญา 
สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร 

        
         สัญญาเลขท่ี………………… (๑) ..........…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….………………..……………………………..……………………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………………..………………..อําเภอ/เขต……….……………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………..……. เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....………
ระหวาง ...……………………………………………………….…..……… (๒) ………..………………………………………………………………..
โดย ..……...….…………………………….…………..…………… (๓) ………..……………….……………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ……………………….…..…....…… (๔ ก) ………..…….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………..………….……………………………..………………………….………….……..                      
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี...…………….....……ถนน……………..…….……………..ตําบล/แขวง………..……….….....……….…....
อําเภอ/เขต………………………….….….จังหวัด………..…………..…..….โดย………….………………………………..……………..….. 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท............................                             
ลงวันท่ี…………….…………….…..… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี…….……….…..…….….……..) แนบทายสัญญานี ้               
(๖) (ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……....….. (๔ ข) ……………………….…….... 
อยูบานเลขท่ี.........…..….ถนน…………….…..…...……ตําบล/แขวง……..……….….…………….อําเภอ/เขต.……………………..
จังหวัด………….…...…..………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................ ดังปรากฏตามสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอตกลงซ้ือขาย 
  ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณการประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของ…………….……………….……………..…(๗)…………………..….………………………… 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ รวมเปนราคา
คอมพิวเตอรและคาติดตั้งท้ังสิ้น……………….…………บาท (………………….…………….……..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
จํานวน………………….…....…บาท (…………………..……..………..) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
   ในกรณี ท่ีผูขายประสงคจะนําคอมพิวเตอรและอุปกรณ รายการใดแตกตางไปจาก
รายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูซ้ือ ผูขายจะตองไดรับความเห็นชอบ         
เปนหนังสือจากผูซ้ือกอน และคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาติดตั้งดังกลาวนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวใน
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ท้ังนี้จะตองไมคิดราคาเพ่ิมจากผูซ้ือไมวาในกรณีใด 

 ขอ ๒  การรับรองคุณภาพ 
   ผูขายรับรองวาคอมพิวเตอรท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมใชเครื่องท่ีใชงานแลว
นํามาปรับปรุงสภาพข้ึนใหมและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
คอมพิวเตอรท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ 

 ขอ ๓  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
   เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ๓.๑  ผนวก ๑............(รายการคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขาย)................ จํานวน……..(.……….) หนา 
   ๓.๒  ผนวก ๒...............(รายการคุณลักษณะเฉพาะ).................. จํานวน……..(.……….) หนา 
   ๓.๓ ผนวก ๓..(รายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอร).. จํานวน……..(.……….) หนา 

    ๓.๔  ผนวก ๔........(การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร)........... จํานวน……..(.……….) หนา 
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     ๓.๕  ผนวก ๕........(การอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอร).......... จํานวน……..(.……….) หนา 
  ๓.๖  ผนวก ๖.....(รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร)....... จํานวน……..(.……….) หนา 
            .........................................ฯลฯ.................................... 

 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ 
คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูซ้ือ
ท้ังสิ้น 

 ขอ ๔  การสงมอบและติดตั้ง 
   ผูขายจะสงมอบและติดต้ังคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวนตามท่ี
กําหนดไวในขอ ๑ ใหพรอมท่ีจะใชงานไดตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอร เอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๓ ใหแกผู ซ้ือ ณ ............................................................................. และสงมอบใหแกผู ซ้ือ
ภายใน…………(………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
   ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได 
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอผูซ้ือ ณ ……..…………………………………...………………………… ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ
กอนวันกําหนดสงมอบไมนอยกวา………..……(…...…....….) วันทําการของผูซ้ือ 
   ผูขายตองออกแบบสถานท่ีติดตั้งคอมพิวเตอรรวมท้ังระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามมาตรฐาน
ของผูขายและไดรับความเห็นชอบจากผูซ้ือเปนหนังสือ และผูขายตองจัดหาเจาหนาท่ีมาใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสถานท่ีใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือ
ภายใน……………(…………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 ขอ ๕  การตรวจรับ 
  เม่ือผูซ้ือไดตรวจรับคอมพิวเตอรท่ีสงมอบและติดตั้งแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้แลว 

ผูซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพ่ือผูขายนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาคอมพิวเตอร 
ตามท่ีระบุไวในขอ ๖ 

  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา คอมพิวเตอรท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ หรือมีคุณสมบัติ
ไมถูกตองตามขอ ๒ หรือใชงานไดไมครบถวนตามขอ ๔ ผูซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับคอมพิวเตอรนั้น ในกรณี    
เชนวานี้ ผูขายตองรีบนําคอมพิวเตอรนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและนําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม 
หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว
ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 

(8) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบคอมพิวเตอรถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน             
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความใน
วรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูซ้ือตองการคอมพิวเตอรท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือคอมพิวเตอร    
ท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)  

 ขอ ๖  การชําระเงิน 
   (9) ผู ซ้ือจะชําระเงินคาคอมพิวเตอรใหแกผูขาย เม่ือผู ซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอรตาม 
ขอ ๕ ไวโดยครบถวนแลว  
   (10) ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาคอมพิวเตอรใหแกผูขาย ดังนี้ 
 ๖.๑ เงินลวงหนา จํานวน……………...........บาท (………………………...………………….) จะจายให
ภายใน……......…......……(……..……………..….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ท้ังนี้โดยผูขายจะตองนําหลักประกัน 
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เงินลวงหนาเปน……………..…....(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรฐับาลไทย)…………….……….เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาท่ีจะไดรับ มามอบใหแกผูซ้ือเปนหลักประกัน           
การชําระคืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และผูซ้ือจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูขาย           
เม่ือผูซ้ือจายเงินท่ีเหลือตามขอ ๖.๒   
   ๖.๒ เงินท่ีเหลือ จํานวน……......…….........บาท (…....…………...………………) จะจายใหเม่ือผูซ้ือ
ไดรับคอมพิวเตอรตามขอ ๕ ไวโดยถูกตองครบถวน และผูขายไดอบรมเจาหนาท่ีของผูซ้ือตามขอ ๑๐ เสร็จสิ้นแลว 
    (11) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูขาย ชื่อธนาคาร…………………………………..……...………….สาขา………………..………..………………………………….. 
ชื่อบัญชี…………………………..........……......เลขท่ีบัญชี…….......……...………………….……. ท้ังนี้ผูขายตกลงเปนผูรับภาระ   
เงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมให มีการหั ก เงิน ดั งกล าวจากจํ านวน เงิน โอนในงวดนั้ นๆ  (ความในวรรคนี้ ใช สํ าหรับกรณี ท่ี             
หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูขายตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๗  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของคอมพิวเตอรและการติดตั้ง    
ตามสัญญานี้เปนเวลา……..…..(12)…....…...…(………..……….….….) ป ……...…(……..…….……….) เดือน นับถัดจาก
วันท่ีผูซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอรท้ังหมดโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา ถาภายในระยะเวลาดังกลาวคอมพิวเตอร
ชํารุดบกพรองหรือขัดของ หรือใชงานไมไดท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือเกิดความชํารุดบกพรองหรือขัดของจาก
การติดตั้ง เวนแตความชํารุดบกพรองหรือขัดของดังกลาวเกิดข้ึนจากความผิดของผูซ้ือซ่ึงไมไดเกิดข้ึนจากการใชงาน
ตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไข
ภายใน…………..……..(….....……………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือท้ังสิ้น 
ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนทําการนั้น
แทนผูขาย โดยผูขายตองออกคาใชจายเองท้ังสิ้นแทนผูซ้ือ 
   ผูขายมีหนาท่ีบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยคาใชจายของผูขาย โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑ 
การคํานวณเวลาขัดของไมเกินเดือนละ………….....…(….…....……...) ชั่วโมง หรือรอยละ……….……..(………………….) 
ของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูขายตองยอมให          
ผูซ้ือคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตรารอยละ..............(13)............. (..............................) ของราคาคอมพิวเตอร
ท้ังหมดตามสัญญานี้คิดเปนเงิน..............บาท (....................) ตอชั่วโมง ในชวงเวลาท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรได
ในสวนท่ีเกินกวากําหนดเวลาขัดของขางตน 
   เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสอง ใหเปนดังนี้ 
 - กรณีท่ีคอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยท่ีมี 
ตัวถวงมากท่ีสุดเพียงหนวยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาท่ีใช
ในการคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซ่ึงมีคาตางๆ ตามเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๔ 
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 ผูขายจะตองชําระคาปรับตามวรรคสองใหแกผูซ้ือภายใน…………....…(………….………...) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขายไมชําระคาปรับตามท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือภายในเวลาท่ี
กําหนดผูซ้ือมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 
 การท่ีผู ซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจาก              
ความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
   ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน……….….…... (14).………................... 
เปนจํานวนเงิน……………….…….บาท (…………………..…...…....…....) ซ่ึงเทากับรอยละ………..….…(15)……...…...
(…………………….…….……...........) ของราคาซ้ือขายคอมพิวเตอรตามขอ ๑ มามอบใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
   (16) กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ไดและจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา 
ผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
   หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง
ของผูขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุ                  
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบและ
ติดตั้งคอมพิวเตอรลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง    
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวน
ครบถวนตามวรรคหนึ่ง มามอบใหแกผูซ้ือภายใน........................(…………..….…..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูซ้ือ  
   หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ยเม่ือผูขาย
พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙  การโอนกรรมสิทธิ์ 
   คูสัญญาตกลงกันวากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรตามสัญญาจะโอนไปยังผูซ้ือเม่ือผูซ้ือไดรับมอบ
คอมพิวเตอรดังกลาวตามขอ ๕ แลว 

 ขอ ๑๐ การอบรม 
 ผูขายตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาท่ีของผูซ้ือจนสามารถใชงาน
คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน...................(.....................) วัน
นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของการฝกอบรมใหเปนไปตาม
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๕ 
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 ขอ ๑๑ คูมือการใชคอมพิวเตอร 
 ผูขายตองจัดหาและสงมอบคู มือการใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้  ตามท่ีกําหนดไวใน
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน…………........(……………………...) ชุด ใหกับผูซ้ือในวันท่ีสงมอบคอมพิวเตอร 
พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ท้ังนี้ โดยไมคิดเงินเพ่ิมจากผูซ้ือ 

 ขอ ๑๒ การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูซ้ือมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูขายจะตอง
ดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูซ้ือตองรับผิดชดใช
คาเสียหายตอบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกลาว ผูขายตองเปน
ผูชําระคาเสียหายและคาใชจายรวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูซ้ือ ท้ังนี้ ผูซ้ือจะแจงใหผูขายทราบ
เปนหนังสือในเม่ือไดมีการกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 

 ขอ ๑๓ การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว หากผูขายไมสงมอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอรบางรายการหรือท้ังหมดใหแกผูซ้ือภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบคอมพิวเตอรไมตรงตาม
สัญญาหรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดต้ังแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา หรือผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูซ้ือมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบถึงสิทธิของผูซ้ือท่ีจะเรียกรอง
คาเสียหายจากผูขาย 
 ในกรณี ท่ีผู ซ้ื อ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู ซ้ือ มีสิทธิริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 
ตาม  (17) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือ
จัดซ้ือคอมพิวเตอรรวมถึงการติดตั้งจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายใน
กําหนด……... (18) .....…(………....……....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย รวมท้ังคาใชจายใดๆ ท่ีผูซ้ือตองใชจายในการจัดหาผูขายรายใหมดังกลาวดวย 
   ในกรณีท่ีผูขายไดสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซ้ือและผูซ้ือบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไป และทําสถานท่ีท่ีรื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังท่ีมีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้
ภายใน…….…....(……………..….….) วัน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือบอกเลิกสัญญา โดยผูขายเปนผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 (19) ถาผูขายไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามวรรคสาม  
ผูซ้ือจะกําหนดเวลาใหผูขายนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูขายยังไมนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไปอีก ผูซ้ือมีสิทธินําคอมพิวเตอรออกขายทอดตลาด เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด ผูขาย
ยอมใหผูซ้ือหักเปนคาปรับและหักเปนคาใชจายและคาเสียหายท่ีเกิดแกผูซ้ือ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายตางๆ ท่ีผูซ้ือ 
ไดเสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอรดังกลาว คาใชจายในการทําสถานท่ีท่ีรื้อถอนคอมพิวเตอร
ออกไปใหมีสภาพดังท่ีมีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ เงินท่ีเหลือจากการหักคาปรับ คาใชจาย และคาเสียหายดังกลาวแลว
ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขาย  
 เม่ือผูซ้ือบอกเลิกสัญญาแลว ผูซ้ือไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นอันเกิดแก
คอมพิวเตอรซ่ึงอยูในความครอบครองของผูซ้ือ  
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 ขอ ๑๔ คาปรับ 
   ในกรณีท่ีผูซ้ือยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๓ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผู ซ้ือ 
เปนรายวัน ในอัตรารอยละ..….…(20)...…....(…..………..……) ของราคาคอมพิวเตอรท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจาก 
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบและติดตั้งใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวน 
ตามสัญญา  
   การคิดคาปรับในกรณีท่ีคอมพิวเตอรท่ีตกลงซ้ือขายเปนระบบ ถาผูขายสงมอบเพียงบางสวน
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งท้ังหมดแลวแตใชงานไมไดถูกตองครบถวน  
ใหถือวายังไมไดสงมอบคอมพิวเตอรนั้นเลย และคิดคาปรับจากราคาคอมพิวเตอรท้ังระบบ 
   ในระหวางท่ีผูซ้ือยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาตอไปได ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (21) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ 
กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคสอง ก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระ
คาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

               ขอ ๑๕  การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซ้ือ   
โดยสิน้เชิงภายในกําหนด....................(.......................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขาย 
ไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผู ซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาคอมพิวเตอรท่ีตองชําระ    
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
   หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาคอมพิวเตอรท่ีตองชําระหรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด...............(................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 
  หากมีเงินคาคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
แลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 

 ขอ ๑๖ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความ
ในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร 
หรือบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของด
หรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปน
หนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว  
 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี         
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ    
ผูซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ ๑๗ การใชเรือไทย 
 ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรมาจากตางประเทศและตองนําเขามาโดยทางเรือ 
ในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการใหคอมพิวเตอรบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกคอมพิวเตอรลงเรืออ่ืน 
ท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวา 
การสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซ้ือ ถาเปนกรณีตามวรรคหนึ่งผูขายจะตองสงมอบใบตราสง 
(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับคอมพิวเตอรนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบคอมพิวเตอรดวย 
   ในกรณีท่ีคอมพิวเตอรไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 
   ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแก
ผูซ้ือแตจะขอสงมอบคอมพิวเตอรใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาคอมพิวเตอร ผูซ้ือมีสิทธิรับคอมพิวเตอรไวกอน
และชําระเงินคาคอมพิวเตอรเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
 
  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูซ้ือ 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูขาย 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร 

(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 

(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 

(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(๔) ใหระบุชื่อผูขาย 

     ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

     ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(๖ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุยี่หอคอมพิวเตอร รุนคอมพิวเตอร 

(๘) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(9) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(10) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(11) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(12) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของสิ่งของ 

ท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารประกวดราคาดวย 

(13) ใหกําหนดในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาตอชั่วโมง 

(14) “หลักประกัน” หมายถึง หลกัประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนามในสัญญา

เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้  

       (๑) เงินสด  

       (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระ

ตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  

       (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

โดยอาจเปนหนงัสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
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       (๔) หนั งสื อ คํ้ าประกันของบริ ษั ท เงิน ทุนหรือบริ ษั ท เงิน ทุนหลักทรัพย ท่ี ได รับอนุญ าต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ         

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

       (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(15) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสาร
ประกวดราคาดวย 

(16) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(17) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(18) กําหนดเวลาท่ีผูซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ีเพ่ิมข้ึน
จากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลงกับผูขาย  

(19) ความในวรรคนี้อาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมถาหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาสามารถ
กําหนดมาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติเพ่ือแกปญหาท่ีผูขายไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปได 

(20 ) อัตราค าปรับตามสัญญาขอ ๑๔  ให กําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของ
รัฐผูซ้ือท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีซ้ือ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูขายจะหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(21) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 

 
 



แบบสัญญา 
สัญญาซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     
 สัญญาเลขท่ี………………… (๑) .............…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ……….……………...………………………..……………………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………….………………..อําเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………..…….. เม่ือวันท่ี ….…… เดือน ………………………………….. พ.ศ. .………
ระหวาง …………………………………………………..………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ……...….…………………………….……………………..… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ………..………………..…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี.…………….....……ถนน……….……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…...……….…....
อําเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..………….… 
ลงวันท่ี…………….…………….… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี…………….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... 
อยูบานเลขท่ี..…………..….…..….ถนน.…………………..…..…...……ตําบล/แขวง……..…………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………….…………………...…..จังหวัด………….…....………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน      
เลขท่ี........................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คํานิยาม 
 “โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําสั่ง ชุดคําสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีนําไปใชกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปน
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใดท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิตามสัญญานี้ 

“สื่อ” หมายความวา วัตถุซ่ึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกอยู 

ขอ ๒ ขอตกลงซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ 
 ผู ซ้ือตกลงซ้ือ และผูขายตกลงขาย และอนุญาตใหใชสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร  
พรอมดวยสื่อและคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนราคารวมท้ังสิ้น….……..…...บาท (…………..…………..)  
ซ่ึงเปนราคาท่ีไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน….………………..บาท (…………..…………..) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว รายละเอียดโปรแกรมคอมพิวเตอรและการอนุญาตใหใชสิทธิเปนไปตาม
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ขอ ๓ การรับรองและการอนุญาตใหใชสิทธิ 
 ๓.๑ ผูขายรับรองและยืนยันวาผูขายเปนเจาของลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิในทรัพยสิน 
ทางปญญาอ่ืนใด และมีสิทธิแตผูเดียวอยางสมบูรณโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทําใหเสื่อมสิทธ ิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือคูมือการใชหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอร และ/หรือผูขาย
รับรองและยืนยันวามีอํานาจในการอนุญาตใหผูซ้ือใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร คูมือการใชหรือสิ่งอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้โดยชอบดวยกฎหมาย 
 ๓.๒ ผูขายตกลงอนุญาตใหผู ซ้ือใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรในหลายลักษณะ 
หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงลักษณะเดียวดังนี้ 
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  ใช โปรแกรมคอมพิวเตอรหนึ่ งชุดกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่ ง  
(Single License) โดยมีผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในขณะเดียวกันไมเกิน….……..(…….…...) คน 

  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร 
จํานวน….……………....(………..…………..) เครื่อง (Volume License) โดยมีผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีบรรจุ
ในเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องในขณะเดียวกันไมเกิน….……..…...(…………..……..) คน 

  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรหลักในระบบเครือขาย 
เพ่ือทําใหเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน….……..…...(…………..…………..) เครื่อง สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได 
ในขณะเดียวกัน (Network License) 

  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูซ้ือได โดยไมจํากัดจํานวน 
ในขณะเดียวกัน (Corporate License) 

  อ่ืน ๆ ….………... 
 (๗) ๓.๓ กําหนดระยะเวลาอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี ้ 
เริ่มตนตั้งแตวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรถูกตองครบถวน และสิ้นสุดวันท่ี………….………..………….. 
รวมเปนเวลา….…….......(…………..……..) ป ….………....(………………..) เดือน ….………...(…..…………..) วัน  
 ๓.๔ ในกรณีท่ีผูขายเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหผูซ้ือใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ตามสัญญานี้ ผูขายไดนําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอรดังกลาว ซ่ึงออกโดยเจาของลิขสิทธิ์ มามอบใหแกผูซ้ือในขณะลงนามในสัญญานี้ 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผูขายเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซ่ึงผูขายจะตองนํามามอบใหแกผู ซ้ือตามวรรคหนึ่ง จะตองมีขอความท่ีแสดงใหเห็นวา  
ในกรณีท่ีผูขายเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี ้
จากเจาของลิขสิทธิ์ เจาของลิขสิทธิ์จะยอมผูกพันตามสัญญานี้แทนผูขายหรือจัดใหผูมีอํานาจอนุญาต       
ใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรรายอ่ืนผูกพันตามสัญญานี้แทนผูขาย และอนุญาตใหผู ซ้ือใชสิทธิ 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยผูซ้ือไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

ขอ ๔ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๔.๑  ผนวก ๑ …(รายละเอียดและราคาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขาย 
    และการอนุญาตใหใชสิทธิพรอมสื่อและคูมือ)...  จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๒  ผนวก ๒ ...(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)...   จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๓  ผนวก ๓ … (รายละเอียดการทดสอบการใชงานโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร)...  จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๔  ผนวก ๔ ...(การอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร)... 
   จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๕  ผนวก ๕ …(รายละเอียดการใหบริการหลังการขาย)... จํานวน......(......) หนา 
  ๔.๖  ผนวก ๖ …(รายละเอียดการแกไขพัฒนาโปรแกรม 
    คอมพิวเตอรใหดีข้ึน)...  จํานวน......(......) หนา 

      …….…………………………..ฯลฯ.…….………………………….. 
 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย



- 3 - 

 

ของผูซ้ือ คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูซ้ือท้ังสิ้น 

 ขอ ๕ การสงมอบ 
 ผูขายจะตองสงมอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ

ตามสัญญานี้ใหมีคุณสมบัติถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และ
ผนวก ๒ โดยใหพรอมใชงานไดตามรายละเอียดการทดสอบท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
ใหแกผูซ้ือ ณ ........................................................ ภายใน…….…(๘)……....(…………..…………..) วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

 ในกรณีผูขายประสงคจะนําโปรแกรมคอมพิวเตอรรายการใดท่ีตางไปจากรายละเอียด 
ท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒ มาสงมอบและติดตั้งใหผูซ้ือ ผูขายตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูซ้ือกอน และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาสงมอบดังกลาวนั้นจะตองมี
คุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒ 

 การสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว  
หรือสงมอบหลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือยื่นตอผู ซ้ือ  
ณ .................................... ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ กอนวันสงมอบไมนอยกวา.........(๙)..........
(........................) วันทําการของผูซ้ือ 

 ขอ ๖ การตรวจรับ  
  เม่ือผู ซ้ือไดตรวจรับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวน         
ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
และผนวก ๒ แนบทายสัญญานี้และเง่ือนไขตางๆ ของสัญญานี้แลว ผูซ้ือจะออกหนังสือแสดงการรับมอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือผูขายใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับชําระราคาคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  ถาผลการตรวจรับปรากฏวา โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผูขายสงมอบไมถูกตองครบถวน 
หรือไมตรงตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอรแนบทายสัญญานี้ และเง่ือนไข
ตางๆ ของสัญญานี้ หรือใชงานไดไมถูกตองครบถวนตามขอ ๕ ผู ซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองนําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
และนําโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมมาสงมอบใหแกผูซ้ือ หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจาย
ของผูขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาตามสัญญา
หรือของดหรือลดคาปรับไมได 
  (๑๐) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรไมครบถวนหรือสงมอบครบถวน  
แตใชงานไดไมถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ ๕ แตไมถึงกับทําใหระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดใชการไมได      
ผูซ้ือจะตรวจรับโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะสวนท่ีใชงานไดถูกตองครบถวน โดยออกหนังสือแสดงการรับมอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะสวนนั้นก็ได  
  การตรวจรับจะสมบูรณตามสัญญานี้ก็ตอเม่ือผูซ้ือไดทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร        
วาสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความประสงคของผูซ้ืออยางถูกตองครบถวน 

 ขอ ๗ การชําระเงิน  
  (๑๑) ผูซ้ือตกลงชําระราคาคาโปรแกรมคอมพิวเตอรและการอนุญาตใหใชสิทธิใหแก
ผูขาย เม่ือผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรถูกตองครบถวนตามขอ ๖ และผูขายไดอบรมเจาหนาท่ีของ
ผูซ้ือตามขอ ๑๑ เสร็จสิ้นแลว  
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  (๑๒) ผูซ้ือตกลงชําระราคาคาโปรแกรมคอมพิวเตอรและการอนุญาตใหใชสิทธิใหแก
ผูขาย เปนงวดๆ รวม….………...(……………..) งวด ดังนี้  
  งวดท่ีหนึ่งเปนเงิน….…………...บาท (…………..……..………..) จะจายใหเม่ือผูซ้ือไดใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเวลา….………...(…………..…………..) เดือน 
  งวดท่ีสองเปนเงิน….…………...บาท (…………..………..……..) จะจายใหเม่ือผูซ้ือไดใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเวลา….………...(…………..…………..) เดือน 
  ...........................................ฯลฯ.............................................. 

  งวดสุดทายเปนเงิน….……..…...บาท (…………..…………..) จะจายใหเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว 
 ในระหวางงวดหนึ่งงวดใด หากผูขายเลิกกิจการ หรือถูกเพิกถอนการเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้  ผู ซ้ือจะชําระเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ท่ีถึงกําหนดชําระในวันหรือหลังจากวันท่ีผู ซ้ือไดทราบถึงเหตุดังกลาวใหแกเจาของลิขสิทธิ์รายใหม  
หรือผูมีอํานาจอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรรายอ่ืนซ่ึงเจาของลิขสิทธิ์จัดใหมาผูกพัน 
ตามสัญญานี้ แลวแตกรณีแทน  
 การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูขาย ชื่อธนาคาร............................................................สาขา........................................................................
ชือ่บัญชี...........................................เลขท่ีบัญชี...............................................ท้ังนี้ผูขายตกลงเปนผูรับภาระ
เงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ี
หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูขายตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด
แลวแตกรณี) 

ขอ ๘ สิทธิของผูซ้ือ 
 ๘.๑  ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและคูมือสําหรับผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ตามสัญญานี ้
 ๘.๒ ผูซ้ือขอรับรองวาจะไมลบ ทําลาย ทําใหเสียหาย หรือทําใหไมชัดเจนซ่ึงเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการคาของผูขายโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 
  ๘.๓ ผูซ้ือมีสิทธิทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรได.………….......(………..…………..) ชุด  
เพ่ือปองกันการสูญหายในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรตามขอ ๘.๔ ข. และอาจทํา
สําเนามากกวานั้น หากไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขาย 
 ๘.๔ ก. ผูซ้ือมีสิทธิโอนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ พรอมดวยสิทธิและหนาท่ี 
ตามสัญญาฉบับนี้ สําเนาทุกชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร และคูมือการใชท้ังหมดใหผูรับโอน โดยท่ีผูรับโอน
จะตองตกลงผูกพันตามขอตกลงในสัญญานี้ทุกประการ 
 ข. สัญญาฉบับนี้อนุญาตใหผูซ้ือบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอรลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลข............................................ของ............................................ท่ีอยูเลขท่ี........................................... 
ถนน.......................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด............................................  
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 ในกรณีท่ีผูขายยินยอมใหมีการเคลื่อนยายโปรแกรมคอมพิวเตอรจากเครื่องคอมพิวเตอร
ตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะไมเรียกรองใหผู ซ้ือชําระคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมจากท่ีไดตกลงกัน 
ตามสัญญานี้ 
 ๘.๕ ผูขายจะไมโอนลิขสิทธิ์ใดๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือสิทธิการเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรของตนท้ังหมดหรือแตบางสวนตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอ่ืน 

ขอ ๙ (ก) การรับประกนัความชํารุดบกพรอง 
  ๙.๑ ผูขายรับรองวานับตั้งแตเวลาท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรจะทํางานไดตามท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ครบถวนสมบรูณทุกประการ 
 ๙.๒ ผูขายยินยอมจะรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนๆ หรือสิ่งอ่ืนใดอันเกิดจาก          
ความชํารุดบกพรองของโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมวาจะเกิดดวยเหตุใด เปนเวลา...(13)...(……………..) ป 
….……...(………..) เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา  
   ภายในระยะเวลารับประกันตามวรรคหนึ่ ง หากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เกิดการชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถทํางานไดครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดในสัญญานี้ ผูขายจะตอง
ซอมแซมแกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวใหทํางานไดอยางสมบูรณ หรือติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร 
อันใหมท่ีไดมาตรฐานและมีคุณสมบัติเทากับหรือดีกวาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามสัญญานี้โดยไมชักชา ท้ังนี้ ไมเกิน…...…(14).….…...(……….……..…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือท้ังสิ้น 
                               ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไขหรือไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรใหใหม
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตอง
ออกคาใชจายท้ังสิ้นแทนผูซ้ือ 

ขอ ๙ (ข)  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ๙.๑ ภายในกําหนดระยะเวลาการอนุญาตใหใชสิทธใินโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอ ๓.๓ 
ผูขายรับประกันวานับตั้งแตเวลาท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรจะทํางานได
ตามท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ครบถวนสมบูรณทุกประการ 
  ๙.๒ ผูขายยินยอมจะรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนๆ หรือสิ่งอ่ืนใด อันเกิดจาก 
ความชํารุดบกพรองของโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมวาจะเกิดดวยเหตุใด ภายในกําหนดระยะเวลาอนุญาต 
ใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอ ๓.๓  
  ภายในระยะเวลารับประกันตามวรรคหนึ่ ง  ห ากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร 
เกิดการชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถทํางานไดครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดในสัญญานี้ ผูขายจะตอง
ซอมแซมแกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวใหทํางานไดอยางสมบูรณ หรือติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร 
อันใหมท่ีไดมาตรฐานและมีคุณสมบัติเทากับหรือดีกวาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามสัญญานี้โดยไมชักชา ท้ังนี้ ไมเกิน..…..…(15)………..(……..…..…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือท้ังสิ้น 
  ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไขหรือไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรใหใหมภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองออก
คาใชจายท้ังสิ้นแทนผูซ้ือ 
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 ขอ ๑๐ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………….…….(16)…..................... 
เปนจํานวนเงิน…………..บาท (……………………..) ซ่ึงเทากับรอยละ.…..(17)..….(…………….……) ของราคา 
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร มามอบไวแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (18) กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง           
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูขายสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิด      
ในความชํารุดบกพรอง (ถามี) ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกัน
เพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซ้ือภายใน….………...(……….………..) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย  
เม่ือผูขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๑ การอบรม 

  ผูขายตองจัดอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ใหแกเจาหนาท่ี 
ของผูซ้ือใหเขาใจและสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ โดยจะตองสง
หลักสูตรตารางฝกอบรมและสถานท่ีฝกอบรมใหผูซ้ือหรือผูบริหารจัดการดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผูซ้ือ
แตงตั้งพิจารณาเห็นชอบเปนหนังสือกอนดําเนินการฝกอบรมโดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จ
ภายใน…...............(…….…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีผู ซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยไมคิด
คาใชจายในการจัดอบรมจากผูซ้ือ รายละเอียดของการอบรมใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๔  

 ขอ ๑๒ คูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการใหคําแนะนํา 
 ๑๒.๑ ผูขายตองจัดหาคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงเปนตนฉบับ จํานวน 

......……....(…….………..) ชุด ใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูซ้ือตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา
ผนวก ๑ พรอมท้ังจะตองปรับปรุงคูมือดังกลาวใหทันสมัยทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรให
ทันสมัยข้ึนตลอดระยะเวลารับประกันตามขอ ๙.๒ และตองใหคําแนะนําในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเม่ือมีการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว หรือเม่ือผูซ้ือรองขอ
ตลอดเวลาระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือ 

 ๑๒.๒ ผูขายตองใหคําแนะนําแกผูซ้ือในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและคูมือการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร รวมท้ังจะตองดําเนินการตางๆ เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ในลักษณะของ 
การใหบริการหลังการขาย ท้ังนี้ เพ่ือใหโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ ตลอดระยะเวลา
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การรับประกันตามขอ ๙.๒ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือ รายละเอียดเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสาร      
แนบทายสัญญาผนวก ๕ แนบทายสัญญานี้ 

ขอ ๑๓ การรักษาความลับทางการคา 
  ๑๓.๑ ผูซ้ือจะไมเปดเผยในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขาย ใหบุคคลอ่ืน
ทราบซ่ึงขอมูลหรือเทคนิคเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงผูขายประสงคใหเปนความลับทางการคาของ
ผูขาย และผูขายไดแจงใหผูซ้ือทราบเปนหนังสือแลว 
  ๑๓.๒ ผูขาย ลูกจาง ตัวแทนหรือพนักงานของผูขายจะตองไมเอาไป เปดเผย หรือใช
ขอมูลและ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือ หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหบุคคลอ่ืนเอาไป เปดเผย หรือใชขอมูล 
และ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือ หรือเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลและ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือผานโปรแกรม
คอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร หรือลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและ/หรือสารสนเทศของ         
ผูซ้ือผานโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรท่ีจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ หรือกระทําดวยประการใดๆ 
โดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไวซ่ึงขอมูลและ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือหรือผูท่ีเก่ียวของ
กับผูซ้ือท่ีอยูระหวางการสงผานโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรโดยไมชอบดวยกฎหมาย          
หรือโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูซ้ือ 

ขอ ๑๔ ความคุมครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูซ้ือมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม 
หรือแกไขดัดแปลงโดยไดรับความยินยอมจากผูขายเปนหนังสือ หรือเปนกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหทําได 
ผูขายจะตองปกปองผูซ้ือและดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไป
โดยเร็ว เพ่ือใหผูซ้ือสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นตอไปได ข้ันตอนดังกลาวอาจรวมถึงการคืนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเดิมและเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีคุณสมบัติไมต่ํากวาโปรแกรมคอมพิวเตอรเดิมใหใหม 
ระยะเวลาท่ีเสียไปดังกลาวไมนับรวมเปนระยะเวลาใชสิทธิตามสัญญา หากผูขายไมอาจกระทําได  
และผูซ้ือตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว ผูขาย
ตองเปนผูชําระคาเสียหาย คาปรับ และคาใชจายอ่ืนๆ รวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูซ้ือ 
ท้ังนี้ ผูซ้ือจะแจงใหผูขายทราบเปนหนังสือในเม่ือไดมีการกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๑๕ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดรับการแกไขพัฒนาใหดีข้ึน 
  ผูขายมีหนาท่ีตองเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดรับการพัฒนาใหทันสมัยเปนปจจุบัน
และดีข้ึนจากรากฐานโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ หรือจากรากฐานโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนท่ีเก่ียวพัน
กับโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้แกผูซ้ือ และผูซ้ือมีสิทธิใชโปรแกรมคอมพิวเตอรรุนท่ีพัฒนาทันสมัย
เปนปจจุบันและดีข้ึนแลวนี้ดวย โดยผูซ้ือไมตองจายคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนและ/หรือจะตองจายคาตอบแทน 
ใหผูขายตามจํานวนท่ีจะตกลงกันตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๖ 
  การท่ีผู ซ้ือเลือกท่ีจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี ได พัฒนาตามวรรคหนึ่ งแลว                
ไมมีผลกระทบตอขอสัญญาอ่ืนๆ 

 ขอ ๑๖ การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอ ๕ แลว ถาผูขายไมสงมอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกผู ซ้ือถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบโปรแกรม
คอมพิวเตอรไมตรงตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเอกสารแนบทาย
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สัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒ และเง่ือนไขตางๆ ของสัญญานี้ หรือสงมอบภายในกําหนดแตใชงานไมได
ครบถวนตามขอ ๕ หรือผูขายผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได
การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูซ้ือท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๑๐ 
เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียกคาเสียหายใดๆ 
อันเนื่องมาจากผูขายไมปฏิบัติตามสัญญานี้ และถาผู ซ้ือจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรจากบุคคลอ่ืน        
เต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสงแลวแตกรณีภายในกําหนด….…(19)…...(…………..…………..) เดือน 
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย 

ขอ ๑๗ คาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๖ ผูขายจะตองชําระคาปรับให    
ผูซ้ือเปนรายวันในอัตรารอยละ…..……(20)…..…...(….………………..………..) ของราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันท่ีผูขายไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาสงมอบ
ใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวน 
  การคิดคาปรับในกรณีผูขายสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีตกลงซ้ือขายและอนุญาต
ใหใชสิทธิเพียงบางสวนหรอืขาดสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งไป หรือสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท้ังหมด 
แตใชงานไมไดถูกตองครบถวนตามขอ ๕ ซ่ึงสงผลใหระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดใชงานไมได ใหถือวายังไมได
สงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นเลย และใหคิดคาปรับเปนรายวันจากราคาโปรแกรมคอมพิวเตอรท้ังชุด 
  ในระหวางท่ีผูซ้ือไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถาผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาตอไปได ผู ซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๑๐  
กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๖ วรรคสอง ก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรอง
ใหชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
ไดอีกดวย 

 ขอ ๑๘ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย  
  ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด………………….(…….……………...) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ 
จากผูซ้ือ หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที  
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอร      
ท่ีตองชําระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือ         
ท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด...........(............) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ  

หากมีเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย 
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 

 (21) ขอ ๑๙ การสงคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง ไมวาจะในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญา หรือกรณีครบกําหนดระยะเวลา
การอนุญาตใหใชสิทธิ หากผูขายมีหนังสือรองขอภายในกําหนดเวลา….…………..…......(…..……..…………..) วัน 
นับถัดจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง ผูซ้ือจะสงคืนโปรแกรมคอมพิวเตอรและสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ตามสัญญานี้คืนใหกับผูขาย หากผูขายไมรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิการรับคืน
โปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้  

ขอ ๒๐ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรอง 
ของฝายผูซ้ือ หรือจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิ
ของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาไดโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผู ซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี     
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
 
 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือ
ไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)…………..........……………..ผูซ้ือ 
         (…………………………….…) 
 
(ลงชื่อ)…………..........……………..ผูขาย 
         (……………………….………) 
 
(ลงชื่อ)…………..........……………..พยาน 
         (……………………….………) 
 
(ลงชื่อ)…………..........……………..พยาน 
         (……………………….………) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก.กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูขาย 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๘) กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผู ซ้ือ 
โดยตกลงกับผูขาย โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูซ้ือจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ี 
ไวตรวจรับของนั้น 

ในกรณีท่ีมีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย  
และในกรณีท่ีมีการติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๙) กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผู ซ้ือ 
โดยตกลงกับผูขาย โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูซ้ือจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ี 
ไวตรวจรับของนั้น 

ในกรณีท่ีมีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย  
และในกรณีท่ีมีการติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๐) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๑) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๒) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(13) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(14) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะ 
ของสิ่งของท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารประกวดราคาดวย 

(15) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะ 
ของสิ่งของท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารประกวดราคาดวย 
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(16) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ 
เม่ือลงนามในสญัญาเพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(17) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบ 
ในเอกสารประกวดราคาดวย 

(18) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(19) กําหนดเวลาท่ีผูซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงิน 
ในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลงกับผูขาย 

(20) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๗ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ
หนวยงานของรัฐผูซ้ือท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีซ้ือ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
ตอการท่ีผูขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตอง
กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(21) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 



แบบสัญญา 
สัญญาเชาคอมพิวเตอร 

 
        สัญญาเลขท่ี …………….……(๑)…….….……….. 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………………………………….…………………………………………………………..………… 
ตําบล/แขวง……….…………................................................อําเภอ/เขต….…………………………...................................…. 
จังหวัด………..…..………………………….………………… เม่ือวันท่ี ……….. เดือน ..........…………………..……… พ.ศ. .……….. 
ระหวาง …………..…..………………………………………………(๒)………………………………………………………………………………
โดย…………………………………….……………..……..………(๓)………………………………………………………………………….……… 
ซ่ึงตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง กับ  ……..…………..……..(๔ ก)……......................................................... 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ….……..………............................................................................................................. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…..…...........................ถนน…….…….…………………..ตําบล/แขวง………..………………………… 
อําเภอ/เขต…………..………...................จังหวัด…………………….………..…โดย……..................................................... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท………………….....
ลงวันท่ี…………………………..……… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี..……….…………………….….) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..………………(๔ ข)…………………………………. 
อยูบานเลขท่ี….………...............ถนน………..……………………..ตําบล/แขวง...................................................………..…... 
อําเภอ/เขต…………......................................จังหวัด………………….……………….…..…….. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี........................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“ผูใหเชา” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คํานิยาม 
 “คาเชา” หมายความรวมถึง คาบํารุงรักษาดวย 
 “คาบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง คาใชจายท้ังสิ้นในการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข 
 “การบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง การตรวจสอบตามกําหนดเวลาตลอดจนการซอมแซม 
แกไขและเปลี่ยนแปลงสวนประกอบท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ี เชาเพ่ือใหใชงานไดอยางทันสมัยเปนปกติ 
และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการเชา 
 “การซอมแซมแกไข” หมายความรวมถึง การซอมแซมแกไขไมวาจะเปนการซอมแซมแกไข
เล็กนอยหรือไม 
 “การเชาลักษณะท่ี ๑” หมายถึง การเชาท่ีผูเชาสามารถใชคอมพิวเตอรโดยไมจํากัดชั่วโมง
การใชงานในแตละเดือน ซ่ึงรวมถึงคาบํารุงรักษาในคาบเวลาท่ีตองการบํารุงรักษาท่ีกําหนดในเอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๒ 
 “การเชาลักษณะท่ี ๒” หมายถึง การเชาท่ีมีการกําหนดอัตราคาเชาข้ันต่ําตอเดือน  
ซ่ึงรวมถึงคาบํารุงรักษาในเวลาปกติ แบงออกเปน ๒ กรณี คือ 
  กรณีท่ี ๑ ไดแก กรณีท่ีใชคอมพิวเตอรไมเกิน ๑๗๖ (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหก) ชั่วโมง 
ในแตละเดือนผูเชาจะเสียคาเชาประจําเดือนของคอมพิวเตอรหนวยนั้นเทากับอัตราคาเชาตอเดือนท่ีกําหนด               
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ 
  กรณีท่ี ๒ ไดแก กรณีท่ีใชคอมพิวเตอรเกิน ๑๗๖ (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหก) ชั่วโมง 
ในแตละเดือนผูเชาจะเสียคาเชาประจําเดือนของคอมพิวเตอรหนวยนั้นเทากับผลบวกระหวางคาเชาตอเดือน               
ท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ กับคาเชาสวนเพ่ิมซ่ึงคํานวณจากคาเชาตอชั่วโมงของคอมพิวเตอร
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หนวยนั้นตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ คูณกับจํานวนชั่วโมงท่ีเกินกวา ๑๗๖ (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหก) 
ชั่วโมงในเดือนนั้น 
  “การเชาลักษณะท่ี ๓” หมายถึง การเชาท่ีผูเชาสามารถใชคอมพิวเตอร โดยเสียคาเชา
ประจาํเดือนตามจํานวนชั่วโมงท่ีใชจริงของรายการนั้น ในอัตราคาเชาตอชั่วโมงท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญา
ผนวก ๒ ซ่ึงรวมถึงคาบํารุงรักษา ในเวลาปกติแลว 
  “ในเวลาปกต”ิ หมายถึง ในชวงเวลาระหวาง ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ของวันทําการของผูเชา 
  “คาบํารุงรักษานอกเวลาปกติ” หมายถึง คาบํารุงรักษาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมเติมจากคาบํารุงรักษา
ในเวลาปกติ 

 ขอ ๒ ขอตกลงเชา 
  ผู เชาตกลงเชาและใหผู เชาตกลงให เชาเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware) ซอฟทแวร 
(Software) อุปกรณประมวลผลระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตการใหบริการ อุปกรณประกอบระบบ
.............................(๗).....................….. รวมท้ังสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีสามารถรับโปรแกรม ขอมูล ประมวลผลสื่อสาร 
เคลื่อนยายขอมูล และแสดงผลลัพธได ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของ………..........................…(๘)…………..…….…..….…………. 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาประสงคจะนําคอมพิวเตอรรายการใดตางไปจากรายละเอียดท่ีกําหนดไว  
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูเชา ผูใหเชาจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชากอน 
และคอมพิวเตอรรายการนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑  รายการคอมพิวเตอรท่ีเชา  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๒ ผนวก ๒  รายการคอมพิวเตอรท่ีมีการเชาลักษณะตางๆ จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๓ ผนวก ๓  รายละเอียดการทดสอบการใชงานของ จํานวน.......(.............) หนา 

  คอมพิวเตอร     
๓.๔ ผนวก ๔  การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๕ ผนวก ๕  การอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอร  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๖ ผนวก ๖  รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๗ ผนวก ๗  ขอกําหนดการใชโปรแกรม  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๘ ผนวก ๘  รายละเอียดการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ ์ จํานวน.......(.............) หนา 
 …….……………………ฯลฯ…………….………….. 
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ        

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูเชา 
คําวินิจฉัยของผูเชาใหถือเปนท่ีสุด และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเชา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  
จากผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ ๔ ระยะเวลาการเชา 
  สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญา แตระยะเวลาการคํานวณคาเชาคอมพิวเตอร 
ตามสัญญานี้ใหมีกําหนด….…...…...(…….……..….) ป นับถัดจากวันท่ีผูเชารับมอบคอมพิวเตอรถูกตองครบถวนแลว 
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 ขอ ๕ การชําระคาเชา 
  การเชาคอมพิวเตอรตามสัญญานี้เปนการเชาแบบมีกําหนดระยะเวลา โดยผูเชาจะชําระ 
คาเชาเปนรายเดือนตามเดือนปฏิทิน ประกอบดวยการเชาลักษณะตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ 
  กรณีการเชาลักษณะท่ี ๑ หรือลักษณะท่ี ๒ หากการเชาในเดือนแรกไมครบเดือนปฏิทินนั้น 
ใหคํานวณคาเชาเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูเชารับมอบคอมพิวเตอรจากผูใหเชาตามขอ ๘ จนถึงวันสุดทายแหง
เดือนปฏิทินนั้น สวนการเชาเดือนสุดทายใหคํานวณคาเชาตั้งแตวันแรกของเดือนปฏิทินนั้นจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 
  การคํานวณคาเชาตามวรรคสอง สําหรับการเชาลักษณะท่ี ๑ ใหคํานวณคาเชาตอวันจาก
อัตราคาเชาตอเดือนในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ หารดวย ๓๐ สวนการเชาลักษณะท่ี ๒ ใหคํานวณคาเชา
ตอวันจากอัตราคาเชาตอเดือนในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ หารดวย ๒๒ 
  (9) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูเชาจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชา 
ชื่อธนาคาร...............................................สาขา...............................................ชื่อบัญชี..............................................
เลขท่ีบัญช.ี................................................. ท้ังนี้ ผูใหเชาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวน
เงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหเชา (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชาตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงาน
ของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๖ การรับรองคุณภาพ 
  ผูใหเชารับรองวาคอมพิวเตอรท่ีใหเชาตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวใน
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ขอ ๗ การสงมอบและติดตั้ง 
  ผูใหเชาจะทําการสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรท่ีเชาตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวน
ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒ ในลักษณะพรอมท่ีจะใชงานอยางมีประสิทธิภาพไดทันทีตามรายละเอียดการทดสอบ
เอกสารแนบทายสัญญาในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ใหแกผูเชา ณ …………………………..…..…… และสงมอบ
ใหแกผูเชาภายใน……..…(10)….….....(…………...…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาไดลงนามในสัญญา ซ่ึงผูใหเชา 
ตองเปนผูจัดหาอุปกรณประกอบพรอมท้ังเครื่องมือท่ีจําเปนในการติดตั้ง โดยผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  ผูใหเชาจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได
โดยทําเปนหนังสือตอผู เชา ณ …………………………….………… ในวันและเวลาราชการ กอนวันกําหนดสงมอบ 
ตามวรรคหนึ่ง ไมนอยกวา….…(11)……...(…………..…………..) วันทําการ 
  ผูใหเชาตองออกแบบสถานท่ีติดตั้งคอมพิวเตอร รวมท้ังระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามมาตรฐาน
ของผูใหเชาซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูเชาเปนหนังสือแลว และผูใหเชาตองจัดหาเจาหนาท่ีมาใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสถานท่ีใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรภายใน....................(…………..…....) วัน  
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญานี้ ท้ังนี้ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้นจากผูเชา 

 ขอ ๘ การตรวจรับ 
  เม่ือผูเชาไดตรวจรับคอมพิวเตอรท่ีสงมอบและติดตั้งแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้แลว 
ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพ่ือผูใหเชานํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชา
คอมพิวเตอร 
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  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาคอมพิวเตอรท่ีผูใหเชาสงมอบไมตรงตามขอ ๒ ผูเชาทรงไว 
ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับคอมพิวเตอรนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนําคอมพิวเตอรนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
และนําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูใหเชาเอง  
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือของด
หรือลดคาปรับไมได 
  (12) ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบคอมพิวเตอรถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน 
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูเชาจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได     
(ความในวรรคนี้  จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผู เชาตองการคอมพิวเตอรท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการเชา
คอมพิวเตอรท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานได   
โดยสมบูรณ) 

 ขอ ๙ การบํารุงรักษา 
  ผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษาคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ รวมท้ังปรับปรุง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรให ทันสมัยเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพตามความตองการใชงานของผู เชา           
ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยตองจัดหาและสํารองอุปกรณใหเพียงพอตอการใชงานและการบํารุงรกัษา ท้ังนี้ ผูใหเชา
ตองจัดหาชางผูมีความรูความชํานาญและมีฝมือดีมาตรวจสอบบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรท่ีใหเชา
ตลอดอายุสัญญาเชานี้อยางนอยเดือนละ…….….…(13)…….…...(…..…….…..…………..) ครั้ง โดยใหมีระยะเวลาหางกัน 
ไมนอยกวา….………...(…………………..) วัน  
  การใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ใหถือวาอยูในสภาพทันสมัยเปนปจจุบันใชงานไดดีตามปกติ  
ตามวรรคหนึ่ง โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑการคํานวณเวลาขัดของตามวรรคสามไมเกิน 
เดือนละ….…..…...(…………..…………..) ชั่วโมง หรือรอยละ..….…(14)….....(…………..…………..) ของเวลาใชงานท้ังหมด 
ของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้น ผูใหเชาตองยอมใหผูเชาคิดคาปรับสําหรับ
เวลาท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนท่ีเกินกําหนดขางตนในอัตราชั่วโมงละ…….…….…(………………..…..) บาท 
โดยผูใหเชายินยอมใหผูเชาหักคาปรับดังกลาวออกจากคาเชาประจําเดือน 
  เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสองใหเปนดังนี้ 
  - กรณีท่ีคอมพิวเตอรขัดของพรอมกันหลายหนวยใหนับเวลาขัดของของหนวยท่ีมีตัวถวง 
มากท่ีสุด เพียงหนวยเดียว 
  - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาท่ีใช 
ในการคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซ่ึงมีคาตางๆ ตามเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๔  
  เวลาคอมพิวเตอรขัดของในชวงเวลานอกคาบเวลาบํารุงรักษาตามรายละเอียดในเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๒ และผูเชามิไดแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาตามขอ ๑๐ มิใหนํามานับรวมเพ่ือคํานวณคาปรับ 

 ขอ ๑๐ การซอมแซมแกไข 
 ๑๐.๑ ในกรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือขัดของใชงานไมไดท้ังหมดหรือ             

แตบางสวน โดยมิใชความผิดของผูเชา ผูใหเชาจะตองจัดใหชางท่ีมีความรู ความชํานาญและฝมือดีมาจัดการ
ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยเริ่มดําเนินการ ดังนี ้
 (๑) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองในเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริ่มดําเนินการ
ภายใน….………...(…………..…………..) ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจงจากผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชา 
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 (๒) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองนอกเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริ่มดําเนินการ
ภายใน….………...(…………..…………..) ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจงจากผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชา  
แตท้ังนี้ผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชา ไดแจงความประสงคในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาปกติใหผูใหเชา
ทราบลวงหนาในเวลาปกติแลว 
                           การท่ีผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชาแจงใหผูใหเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก   
ผูใหเชาทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หรือทางโทรศัพท ไมวาวิธีใดวิธีหนึ่ง   
ใหถือเปนการแจงโดยชอบตามสัญญานี้แลว  
                            ถาผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชายอมใหผูเชาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ…..….(15)….…...บาท (……………….……………..) โดยยินยอมใหผู เช าหักคาปรับดังกลาวออกจากคาเชา
ประจําเดือน สําหรับจํานวนชั่วโมงท่ีใชในการคํานวณคาปรับจะเริ่มนับต้ังแตเวลาท่ีผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงความชํารุดบกพรองจนถึงเวลาท่ีผูใหเชาเริ่มดําเนินการซอมแซมแกไข   

 ๑๐ .๒ ในกรณี ท่ีคอมพิวเตอรท่ีเชาในลักษณะท่ี ๒ หรือลักษณะท่ี ๓ ชํารุดบกพรอง            
และผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบในเวลาปกติถึงการชํารุดบกพรองแลว ผูใหเชา 
จะตองซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรท่ีชํารุดบกพรองนั้นใหแลวเสร็จจนใชงานไดตามสภาพปกติ โดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้นจากผูเชา ไมวาการซอมแซมแกไขจะกระทําในเวลาปกติหรือนอกเวลาปกติก็ตาม สําหรับกรณีท่ีผูเชา
แจงใหผูใหเชาทราบนอกเวลาปกติถึงการชํารุดบกพรองของคอมพิวเตอรและตองการใหผูใหเชาซอมแซมแกไข 
ในชวงเวลาดังกลาว ผูเชาจะตองชําระคาซอมแซมแกไขสําหรับชวงเวลานั้นใหแกผูใหเชาโดยคํานวณจากอัตรา    
คาบํารุงรักษานอกเวลาปกติท่ีระบุในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ คูณกับจํานวนชั่วโมงท่ีใชจริงในการบํารุงรักษา
นอกเวลาปกติ 

 ๑๐ .๓  ในกรณี ท่ีคอมพิวเตอรขัดของใชงานไมไดตามปกติ  และผู เชาเห็นวาไมอาจ 
ซอมแซมแกไขได ผูเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือใหจัดหาคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและความสามารถ  
ในการใชงานไมต่ํากวาของเดิม มาใหผูเชาใชแทนภายในเวลา…....….(16)….....(…..………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากผูเชาโดยไมคิดคาใชจาย หากผูใหเชาไมสามารถจัดหาคอมพิวเตอรดังกลาวมาใหผูเชาใชงานแทนได
ภายในเวลาท่ีกําหนด ผูใหเชายินยอมใหผูเชาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ………(17)……....(..……………..………..)  
ของราคาคอมพิวเตอรท่ีเชาตามขอ ๒  นับถัดจากวันครบกําหนดดังกลาวจนกวาผูใหเชาจะดําเนินการแลวเสร็จ 
หรือจนกวาผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจจัดหาคอมพิวเตอรอ่ืนแทนไดและบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ ผูเชาไมจําตองจาย 
คาเชาในระหวางเวลาท่ีผูเชาไมสามารถใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ได นับตั้งแตวันท่ีคอมพิวเตอรขัดของใชงาน
ไมไดตามปกติจนถึงวันท่ีผูใหเชาดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จหรือจนกวาผูเชาบอกเลิกสัญญา แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๑ การใชประโยชน 
  การใชประโยชนในคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ผูใหเชายินยอมใหอยูภายใตการจัดการและ 
การควบคุมดูแลของผูเชาโดยสิ้นเชิง นอกจากผูเชาจะใชในการปฏิบัติงานของผูเชาแลว ผูเชาอาจใหผูอ่ืนมาใช
คอมพิวเตอรนี้ได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูเชา 

 ขอ ๑๒ การจัดอบรม 
 ผูให เชาตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาท่ีของผู เชาใหมีความรู  
ความเขาใจและสามารถใชระบบคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน
..............(..................) วัน นับถัดจากวันท่ีผูเชาไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของ 
การฝกอบรมใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๕ 
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 ขอ ๑๓ คูมือการใชคอมพิวเตอร 
  ผูใหเชาตองจัดหาและสงมอบคูมือการใชคอมพิวเตอรท่ีใหเชาตามสัญญานี้ ตามท่ีกําหนดไว
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน….…………....(………..…..……..) ชุด ใหกับผูเชาในวันท่ีสงมอบคอมพิวเตอร  
และตองปรับปรุงคูมือดังกลาวใหทันสมัยเปนปจจุบนัตลอดอายุสัญญานี้โดยไมคิดมูลคาใดๆ เพ่ิมเติมจากผูเชาอีก 

 ขอ ๑๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ ผูใหเชาไดนําหลักประกันเปน...……………………(18)………….……………… 
เปนจํานวนเงิน……………..…...บาท (……………………………..) ซ่ึงเทากับรอยละ……..…(19)…....…(…..…..……..………...)  
ของคาเชาคอมพิวเตอรท้ังหมดตามสัญญา มามอบไวแกผูเชาเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  

(20) กรณีผูใหเชาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ           
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน          
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา
ผูใหเชาพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง          
ของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ          
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชาสงมอบ 
และติดตั้ งคอมพิวเตอรลาชาเปนเหตุ ใหระยะเวลาการเชาตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู ให เชาตองหา 
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชาภายใน.......(......) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา  
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวตามขอนี้ ผูเชาจะคืนใหแกผูใหเชาโดยไมมีดอกเบี้ย  
เม่ือผูใหเชาพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๕ ขอตกลงการใชโปรแกรม 
  ผูใหเชายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงการใชโปรแกรมตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๗  

 (21) ผูใหเชาตองดําเนินการใหผู เชาและผู ท่ีไดรับมอบหมายจากผู เชาไดรับอนุญาต       
ตามกฎหมายจากเจาของลิขสิทธิ์ในการใชและสรางสรรคโดยการดัดแปลง การรวบรวม หรือการประกอบกันเขา
จากโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเชาตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๘ 

 (22) บรรดาขอมูลและสารสนเทศไมวาในรูปแบบใดท่ีเก็บอยูในหรือท่ีสรางข้ึนโดยระบบ
คอมพิวเตอร รวมท้ังงานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสรางสรรคข้ึนโดยผูใหเชา หรือลูกจาง พนักงาน และผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูใหเชา ใหถือวาเปนลิขสิทธิ์ของผูเชาท้ังสิ้น 

 (23) ประโยชนอันจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการพัฒนา การแกไขเปลี่ยนแปลง การใช     
การทําซํ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร อันเปนงานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ใหมตามวรรคกอน ซ่ึงบางสวนจะใชประโยชน 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเชาอันเปนงานสรางสรรคท่ีลิขสิทธิ์เดิมเปนของผูใหเชา ท้ังลิขสิทธิ์ท่ีมีอยูหรือท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในภายหนา ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีมีซอฟตแวรท่ีติดตั้งมาพรอมกับสวนอุปกรณครั้งนี้ดวย ผูใหเชาไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ จากผูเชาท้ังสิ้น 
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 หามมิใหผูใหเชา ลูกจาง ตัวแทนหรือพนักงานของผูใหเชาเอาไป เปดเผยหรือใชขอมูล    
และหรือสารสนเทศในระบบดังกลาว หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหบุคคลอ่ืนเอาไป เปดเผย หรือใชขอมูล    
และหรือสารสนเทศในระบบดังกลาว หรือเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรหรือลวงรูมาตรการปองกัน      
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะหรือกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส          
เพ่ือดักรับไวซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูเชาหรือผูท่ีเก่ียวของกับผูเชาท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร    
โดยไมชอบดวยกฎหมายหรือโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชา หากมีการฝาฝนผูใหเชาตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาจนเต็มจํานวน และใหนําความในขอ ๑๘ และขอ ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                ขอ ๑๖ การรับประกันความเสียหาย 
  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ อันเก่ียวกับคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูเชามิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม 
ผูใหเชาจะตองดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูเชาตอง 
รับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพยสิน    
ทางปญญาดังกลาว ผูใหเชาตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจายรวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ
แทนผูเชา ท้ังนี้ ผูเชาตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือในเม่ือไดมีการกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาว    
โดยไมชักชา 

 ขอ ๑๗ ความรับผิดตอความเสียหาย 
  ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกคอมพิวเตอรอันไมใช
ความผิดของผูเชาตลอดระยะเวลาท่ีคอมพิวเตอรอยูในความครอบครองของผูเชา 
  ถาเกิดความเสียหายข้ึนแกคอมพิวเตอรหรือสวนใดสวนหนึ่ งของคอมพิวเตอรท่ีอยู          
ในความครอบครองของผูเชาตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชาตองดําเนินการทุกประการตามท่ีจําเปนเพ่ือทําใหคอมพิวเตอร 
กลับคืนสภาพท่ีใชงานไดดีดังเดิมโดยเร็วท่ีสุด และในกรณีท่ีไมอาจดําเนินการใหคอมพิวเตอรคืนสูสภาพท่ีใชงาน   
ไดดีดังเดิมได หรือในกรณีท่ีคอมพิวเตอรสูญหาย ผูใหเชาตองนําคอมพิวเตอรเครื่องใหมท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความสามารถใชงานไมต่ํากวาคอมพิวเตอรเดิมมาติดตั้งใหแกผูเชาแทนภายใน…….…………..(……..……..…..) วัน 
นับถัดจากวันท่ีผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชา คอมพิวเตอรท่ีนํามาติดตั้งแทนนี้ใหถือเปนคอมพิวเตอรตามนัยขอ ๒ 
แหงสัญญานี้ดวย ท้ังนี ้ในการปฏิบัติตามสัญญาขอนี้ผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 

 ขอ ๑๘ การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดติดต้ังและสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว ถาผูให เชาไมสงมอบ 
และติดตั้งคอมพิวเตอรบางรายการหรือท้ังหมดใหแกผูเชาภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือสงมอบคอมพิวเตอร
ไมตรงตามสัญญา หรือมีคุณสมบัติไม ถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จภายในกําหนด 
แตไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานไดไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญา
ขอใดขอหนึ่ง ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูเชาท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชา 
  ในกรณี ท่ีผู เช าใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู เช ามีสิทธิริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 
ตามขอ ๑๔ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผู เชาจะเห็นสมควร และถาผู เชาตองเชา
คอมพิวเตอรจากบุคคลอ่ืนท้ังหมด หรือแตบางสวนภายในกําหนด….…(24)…...(………...…....) เดือน นับถัดจาก 
วันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้รวมท้ังคาใชจายใดๆ  
ท่ีผูเชาตองใชจายในการจัดหาผูใหเชาคอมพิวเตอรรายใหมดังกลาวดวย 
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 ขอ ๑๙ คาปรับ 
 ในกรณีท่ีผูเชาไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๘ ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปน
รายวันสําหรับคอมพิวเตอรท่ียังไมไดสงมอบใหถูกตองครบถวนตามสัญญา ในอัตราวันละ…....…..(25)………...บาท 
(………..….………….…...) ตอเครื่อง นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูใหเชาไดนําคอมพิวเตอร
มาสงมอบและติดตั้งใหแกผูเชาจนถูกตองครบถวน 
  การคิดคาปรับในกรณีคอมพิวเตอรท่ีตกลงเชาเปนระบบ ถาผูใหเชาสงมอบเพียงบางสวน  
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งท้ังหมดแลว แตมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือใชงาน
ไมไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมถูกตองครบถวนตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ใหถือวายังไมไดสงมอบ
คอมพิวเตอรนั้นเลย และใหคิดคาปรับเปนรายวันจากราคาคอมพิวเตอรท้ังระบบ 
  ในระหวางท่ีผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถาผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๑๔ กับเรียกรองให
ชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๘ วรรคสอง ก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยัง
ผูใหเชาเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูเชามีสิทธิท่ีจะปรับผูใหเชาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๒๐ การนําคอมพิวเตอรกลับคืนไป 
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงไมวาจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผูใหเชาตองนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไปภายใน………….…………(..............................) วัน นับถัดจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง โดยผูใหเชา 
เปนผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  (26) ถาผูใหเชาไมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูเชาจะ
กําหนดเวลาใหผูใหเชานําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูใหเชายังไมนํา
คอมพิวเตอรกลับ คืนไป อีก ผู เช ามีสิทธินํ าคอมพิวเตอรออกขายทอดตลาดได ทันที  โดยเงิน ท่ี ไดจาก 
การขายทอดตลาด ผูใหเชาตกลงยินยอมใหผูเชาหักเปนคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายตางๆ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายท่ี 
ผูเชาไดเสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอรดังกลาว และคาใชจายในการทําสถานท่ีท่ีรื้อถอน
คอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังท่ีเปนอยู เดิมกอนทําสัญญานี้  เงินท่ีเหลือจากการหักคาปรับ คาใชจาย  
หรือคาเสียหายแลว ผูเชาจะคืนใหแกผูใหเชา แตหากขายทอดตลาดไมไดหรือขายไดแตไดเงินไมเพียงพอท่ีจะชดใช
เปนคาปรับ คาใชจาย หรือคาเสียหายดังกลาว ผูใหเชายังคงตองรับผิดชอบชดใชใหแกผูเชาจนครบถวน  
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชาไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น           
อันเกิดแกคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในความครอบครองของผูเชา 

 ขอ ๒๑ การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอ่ืน 
 ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูใหเชาจะไมโอนกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรท่ีใหเชาแกบุคคลอ่ืน 
หากผูใหเชาฝาฝน ผูใหเชายินยอมชดใชคาเสียหายใหแกผูเชา 

 ขอ ๒๒ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูเชา ผูใหเชาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูเชา
โดยสิ้นเชิงภายในกําหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา หากผูใหเชา
ไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูเชามีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
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 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวน
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด......................(...........................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูเชา 

 ขอ ๒๓ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชา 
หรือจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูใหเชาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูใหเชาไมสามารถสงมอบ
คอมพิวเตอรตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาในขอ ๗ แหงสัญญานี้ได หรือไมสามารถซอมแซมคอมพิวเตอรหรือจัดหา
คอมพิวเตอรใหผูเชาใชแทนตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาในขอ ๑๐ ได ผูใหเชามีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยาย
เวลาตามสัญญาไดโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูเชาทราบภายใน 
๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
 ถาผูใหเชาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูเชาท่ีจะ
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๒๔ การโอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญา 
  ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิและหนาท่ีท่ีมีตอผู เชาตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับ 
ความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชากอน 

  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด 
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)…………………..……………………….ผูเชา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………...……………..……….ผูใหเชา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………...……..……….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...…..……….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเชาคอมพิวเตอร 

(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……….........……… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……….........……….. 
(๔) ใหระบชุื่อผูใหเชา 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุจํานวนลักษณะของการเชาท่ีตองการเชา ซ่ึงจะตองระบุไวในเอกสารเชิญชวน 
(๘) ใหระบยุี่หอคอมพิวเตอรท่ีเชา รุนคอมพิวเตอร 
(9) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 
  (10) กําหนดวันสงมอบ อาจระบุ วันท่ี.............................พ.ศ. ............................. 
 การกําหนดเวลาสงมอบจะแจงลวงหนาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา  
โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูเชาจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับของนั้น 
 ในกรณีท่ีมีการสงมอบหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย 
  (11) กําหนดวันสงมอบ อาจระบุ วันท่ี.............................พ.ศ. ............................. 
 การกําหนดเวลาสงมอบจะแจงลวงหนาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา  
โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูเชาจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับของนั้น 
 ในกรณีท่ีมีการสงมอบหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย 
  (12) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
  (13) กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบบํารุงรักษาเทาท่ีจําเปน โดยปกติกําหนดเดือนละ ๑ ครัง้ 
  (14) เวลาหรือรอยละของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรในเดือนนั้น (total elapsed time)  
ใหกําหนดโดยคํานึงถึงสถานท่ีติดต้ัง ลักษณะหรือขนาดของคอมพิวเตอร โดยปกติใหใชเกณฑกําหนดเวลาท่ีใชงาน
ไมได (downtime) ไมนอยกวารอยละ ๕ และไมเกินรอยละ ๒๐ กรณีท่ีสถานท่ีติดตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 
ควรกําหนดไมเกินเดือนละ ๙ ชั่วโมง (คํานวณจากรอยละ ๕ ของเกณฑการทํางานปกติ ๘ ชั่วโมงตอวัน และ  
๒๒ วันตอเดือน) แตถามีการใชงานตอเดือนมากกวานี้ควรกําหนดไวไมเกินรอยละ ๕ ของเวลาใชงานท้ังหมดของ
คอมพิวเตอรซ่ึงเปนตัวเลขท่ีมากกวา 
 เวลาหรือรอยละท่ีใชงานขางตน ใหกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(15) กําหนดในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาตอชั่วโมง  
(16) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของสิ่งของ

ท่ีเชาคอมพิวเตอรกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูเชา ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 
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(17 ) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๙ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงาน 
ของรัฐผู เชาท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูเชา 
จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสาร 
เชิญชวนดวย 

(18) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนาม 
ในสัญญาเพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น

ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ี ไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(19) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
(20) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(21) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(22) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(23) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(24) กําหนดเวลาท่ีผูเชาจะเชาคอมพิวเตอรจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงิน 

ในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา  
(25 ) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๙ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  

๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ 
ผูเชาท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูเชาจะหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(26) อาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมถาหนวยงานของรัฐผูทําสัญญา สามารถกําหนด
มาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา ท่ีผูใหเชาไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปได 



แบบสัญญา 
สัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

 
สัญญาเลขท่ี ………….…… (๑) ...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ……………........……...…………………………………………………………………………....... 
ตําบล/แขวง....………........................................………….….อําเภอ/เขต......……….............................……………….….…… 
จังหวัด…….…………………….............................……….…… เม่ือวันท่ี ………… เดือน ……………………….….. พ.ศ. ..…....… 
ระหวาง …………………..........................................…......……..(๒).……...………….......................................................………… 
โดย …........…................................................................………(๓)…….…….........................................................................… 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ……...........................……... (๔ ก) ……........................….……..
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………….......................................................................……………………….………… 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี……………….............……ถนน……………….….........…..ตําบล/แขวง…….…….........….…..……..... 
อําเภอ/เขต……….……..……..…….จังหวัด………..……………....….โดย………….……….......…………………………………..……... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท….………….............  
ลงวันท่ี……………...……………..…(5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี……………….………………...…..) แนบทายสัญญานี้ 
(๖) (ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ………………………..….…(๔ ข)….………………........…..... 
อยูบานเลขท่ี.……….......….…..….ถนน………………..……………........……ตําบล/แขวง……..…….....…………….….…………….
อําเภอ/เขต………..................…………….……….…..จังหวัด………….......…………….…….... ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี...................................................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญา
นี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอบเขตของงาน 
 ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
คอมพิวเตอร อุปกรณการประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ซ่ึงตอไป         
ในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ซ่ึงติดตั้งอยู ณ ….....................……………………………………………………… 
 ผูรับจางจะจัดหาวัสดุสิ่งของชนิดท่ีดีไดมาตรฐาน ใชเครื่องมือดี และชางผูชํานาญและฝมือดี 
เพ่ือใชในงานจางท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ขอ ๒  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอรท่ีบํารุงรักษาตามสัญญา จํานวน………(………) หนา 
๒.๒ ผนวก ๒ การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร  จํานวน………(………) หนา 
๒.๓ ผนวก ๓ คาบเวลาท่ีตองการบํารุงรักษา   จํานวน………(………) หนา 

   และอัตราคาบํารุงรักษา 
…………………………...ฯลฯ………..…………………. 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ             
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ   
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
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ขอ ๓  ระยะเวลาใหบริการ 
 ผูรับจางตกลงใหบริการตามสัญญานี้ ตั้งแตวันท่ี …….... เดือน …………...……..... พ.ศ. ………… 
ถึงวันท่ี ……. เดือน ………………… พ.ศ. …… รวมเปนเวลาท้ังสิ้น ...…...(….....) ป ….….(……….) เดือน ...…...(….…) วัน 

 ขอ ๔  คาจางและการจายเงิน 
 ผูวาจางตกลงชําระคาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเงิน 
ท้ังสิ้น.................….บาท (……………..........…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………………….บาท (…….…………………) 
ตลอดจนคาแรงงานคาสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว โดยผูวาจางจะ    
แบงจายใหแกผูรับจางเปนงวดๆ รวม…..…..….(………..…) งวด ดังนี ้
 งวดท่ี ๑ เปนเงิน…………….....….บาท (…………........………...…………) จะจายเม่ือผูรับจาง 
ไดดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเวลา……………….…………..(.................................) เดอืน 
และผูวาจางไดตรวจรับมอบงานตามสัญญาแลว 
 งวดท่ี ๒ เปนเงิน…………….....….บาท (……….…....…………...…………) จะจายเม่ือผูรับจาง 
ไดดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเวลา………...…….…….…..(................................) เดือน 
และผูวาจางไดตรวจรับมอบงานตามสัญญาแลว 
 งวดท่ี ๓ เปนเงิน………….........….บาท (…………............…...…………) จะจายเม่ือผูรับจาง 
ไดดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเวลา………...…………..…..(...............................) เดือน 
และผูวาจางไดตรวจรับมอบงานตามสัญญาแลว 

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

 คาจางตามสัญญานี้ เปนอัตราท่ีกําหนดไวสําหรับการใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขคอมพิวเตอรในเวลาตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอรสวนใดสวนหนึ่งอันเปนผลใหตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาจาง
บริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ผูวาจางหรือผูรับจางมีสิทธิ
ขอเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาจางบริการดังกลาวได การเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาจางบริการดังกลาวจะมีผลบังคับ
ตอเม่ือไดระบุไวในผนวกเพ่ิมเติม ซ่ึงจะถือวาเปนสวนหนึ่งแหงสัญญานี้ 

 ขอ ๕  การรับประกันผลงาน  
 ผูรับจางตกลงบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ใหอยูในสภาพใชงาน
ไดดีอยูเสมอ โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑการคํานวณเวลาขัดของ ไมเกินเดือนละ………..….……
(………………...) ชั่วโมง หรือรอยละ………….….(…..……..………) ของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น 
แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูรับจางตองยอมใหผูวาจางคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ
................(๗)...............บาท (.....................................) ในชวงเวลาท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนท่ีเกินกวา
กําหนดเวลาขัดของขางตน  
 เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่งใหเปนไปดังนี้ 
 - กรณีท่ีคอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยท่ีมี            
ตัวถวงมากท่ีสุดเพียงหนวยเดียว 
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 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาท่ีใช
ในการคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซ่ึงมีคาตางๆ ตามเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๒ 

 ขอ ๖  การใหบริการ 
 ผูรับจางตกลงวา การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหรวมถึงการบํารุงรักษา 
เพ่ือปองกันความชํารุดเสียหายของคอมพิวเตอรตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะทําการซอมแซมแกไขและ
เปลี่ยนสิ่งท่ีจําเปนทุกประการ เพ่ือใหคอมพิวเตอรอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกตโิดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากคาจางตามขอ ๔ แหงสัญญานี้ 
               ผูรับจางจะตองจัดใหชางผู มีความรูความชํานาญและฝมือดีมาตรวจสอบบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร อยางนอยเดือนละ...............….(……….…..………) ครั้ง ในกรณีคอมพิวเตอรขัดของใชการไมไดตามปกติ 
ผูรับจางจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน 
…………..……..(…………..….….) วัน/ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจงจากผูวาจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจาง
โดยจะแจงใหผูรับจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูรับจางทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
(e-mail) หรือทางโทรศัพท ไมวาวิธีใดวิธีหนึ่งใหถือเปนการแจงโดยชอบตามสัญญานี้แลว และผูรับจางจะตอง
ซอมแซมแกไข หรือเปลี่ยนสิ่งท่ีจําเปนใหเสร็จเรียบรอยภายใน.............(.............) วัน/ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจง
จากผูวาจางดังกลาว       
                          ในกรณีท่ีผูรับจางไมเขามาซอมแซมแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด หรือไมสามารถดําเนินการ
ซอมแซมแกไขหรือไมสามารถจัดหาอุปกรณใหมท่ีมีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกวามาเปลี่ยนใหใชงานได ภายในเวลา 
ท่ีกําหนดไว ผูรับจางยินยอมใหคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงใหนับเปน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตรารอยละ
.........................(......................) ของคาจางบํารุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญา นบัจากเวลาท่ีครบกําหนดจนถึงเวลาท่ี
ผูรับจางไดเริ่มการซอมแซมแกไข หรือจนถึงเวลาท่ีผูรับจางดําเนินการซอมแซมแกไขแลวเสร็จแลวแตกรณี        
ท้ังนี้ หากผูรับจางไมดําเนินการดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิจางบุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไข โดยผูรับจางจะตอง
ออกคาใชจายในการจางบคุคลภายนอกซอมแซมแกไขแทนผูวาจางท้ังสิ้น 
 การจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอรหรือสวนประกอบท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมภายหลังท่ีสัญญานี้มีผลบังคับและความเสียหาย
ของคอมพิวเตอรซ่ึงเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผูวาจาง  
 ขอ ๗  ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตอผูวาจางในกรณีท่ีผูรับจาง ผูแทน ชาง หรือลูกจางของผูรับจางจงใจ
หรือประมาทเลินเลอ หรือไมมีความรูความชํานาญพอ กระทําหรืองดเวนการกระทําใดๆ เปนเหตุใหคอมพิวเตอร
ของผูวาจางเสียหายหรือไมอยูในสภาพท่ีใชการไดดี โดยไมอาจแกไขได โดยผูรับจางจะตองจัดหาคอมพิวเตอร     
ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใชงานไมต่ํากวาของเดิมชดใชแทน หรือชดใชราคาคอมพิวเตอร
ในขณะท่ีเกิดความเสียหายในกรณีท่ีไมอาจจัดหาคอมพิวเตอรดังกลาวชดใชแทนได ใหแกผูวาจางภายในเวลาท่ี   
ผูวาจางกําหนด 
 นับตั้งแตเวลาท่ีผูวาจางบอกกลาวเปนหนังสือใหผูรับจางจัดหาคอมพิวเตอรมาชดใชใหแทน 
หรือชดใชราคาคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ…….(๘)..…...
(…………..….) ของคาจางตามสัญญานี้ ซ่ึงคิดเปนเงิน.........................บาท (...........................) ตอวัน จนกวาผูวาจาง
บอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ ๑๐ และหากผูวาจางตองใชคอมพิวเตอรท่ีอ่ืนประมวลผล ผูรับจางยินยอมชดใช
คาใชจายเพ่ือการดังกลาวท้ังสิ้นแทนผูวาจางอีกดวย 
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                         นอกจากนี้ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานของผูรับจาง และตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําหรืองดเวนกระทําโดยผิดกฎหมาย
หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูแทน ชาง หรือลูกจางของผูรับจางอีกดวย 

ขอ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน………….…….….……(๙)…………….……………. 
เปนจํานวนเงิน....................บาท (……………………....…….) ซ่ึงเทากับรอยละ…..…(๑๐)…..…(…….......….....) ของราคา
คาจางตามสัญญามามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 (๑๑ ) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจาง
พนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง
ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ    
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางจะตองหาหลักประกัน
มาเปลี่ ยนให ใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมให มีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่ งมามอบใหแกผู ว าจ าง 
ภายใน................(..…..……...) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ย
เม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙  การจางชวง 
 ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง     
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงาน   
แตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจาง  
จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวง
นั้นทุกประการ  
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับ
ใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.......(๑๒)…...…(...................) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

  ขอ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาได หรือผูรับจางผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง 
หรือตกเปนผูลมละลาย ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางให
ลุลวงไป การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายและคาใชจาย 
ใดๆ (ถามี) จากผูรับจาง  
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 ในกรณีท่ีผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวน ตามแตจะเห็นสมควรได ทันที 
นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
และคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญาซ่ึงผูวาจางจะ
หักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได         
 การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๑๑ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก 
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(......................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจาง 
ท่ีตองชําระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวน   
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.............(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง 

 หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยู
อีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๑๒ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง     
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาในขอ ๕ ขอ ๖ หรือขอ ๗ ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว           
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญญา
ภายใน  ๑๕  (สิบห า) วันนับ ถัดจากวัน ท่ี เหตุนั้ นสิ้นสุดลง หรือตามท่ี กําหนดในกฎกระทรวงดั งกล าว            
แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 การงดหรือลดค าปรับ  หรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ ง              
อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว         
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
        (……........……...………….…….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
        (……........……...………….…….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………….…….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………….…….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 

(๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก หรือรัฐวิสาหกิจ ข เปนตน 

(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(๔)  ใหระบุชื่อผูรับจาง 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 
 (๗)  ใหกําหนดในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาตอชั่วโมง 
 (๘)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๗ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐      

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒             
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะ

กําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 
 (๙)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

     (๑) เงินสด  
     (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  

     (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
     (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

     (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๐)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบการะทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
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(๑๑)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (๑๒ )  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 

จากผูวาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
 



แบบสัญญา 
สัญญาเชารถยนต 

 
       สัญญาเลขท่ี……………..…(๑)……………....… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ......………….….……………………………………………………………………………………….
ตําบล/แขวง…................................................................อําเภอ/เขต….......………….………………………………………….....
จังหวัด….......……………………………………........ เม่ือวันท่ี ……….… เดือน ……………………..………..…… พ.ศ. ……….…..
ระหวาง............................................................................(๒)...................................................................................... 
โดย……………………………………………………….................…(๓)……..………………………………………………………………….…. 
ซ่ึงตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง กับ …..…………………..……….….….(๔ ก).….……………..…........................ 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ….......………………………….…….……………………………...........................…………………… 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………………ถนน…...............................…......ตําบล/แขวง…..................................….….....
อําเภอ/เขต….......….…..............................จังหวัด….............….………………….....โดย…………….......................…………..
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……......................  
ลงวันท่ี……….........………………….. (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...........................……..….) แนบทายสัญญานี้ 
(๖)(ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ .……….……….....…………(๔ ข)…......………….....………….
อยูบานเลขท่ี……………….….ถนน……………………………….....………...ตําบล/แขวง…………......………………………………….
อําเภอ/เขต……………..……...……………..…...จังหวัด…………..…....…………….…...……..….. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี...................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหเชา” อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงเชา 
   ผูเชาตกลงเชาและผูใหเชาตกลงใหเชารถยนต.................................(๗).................................. 
ยี่หอ..........................................รุน.........................................ขนาดเครื่องยนต……………(………….…..…) ซีซี ซ่ึงตอไป 
ในสัญญานี้เรียกวา “รถยนตท่ีเชา” จํานวน..............................(................................) คัน เพ่ือใชในกิจการของผูเชา 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก..........  
  การเชารถยนตตามวรรคหนึ่งมีกําหนดระยะเวลา...................(.......................) ป นับตั้งแต
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... ถึงวันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
  ผูใหเชารับรองวารถยนตท่ีเชาตามสัญญานี้เปนรถยนตใหมท่ีไมเคยใชงานมากอนมีคุณสมบัติ 
คุณภาพและคุณลักษณะไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก....... และผูใหเชาไดชําระภาษีอากร 
คาธรรมเนียมอ่ืนใด ครบถวนถูกตองตามกฎหมายแลว ผูใหเชามีสิทธินํามาใหเชาโดยปราศจากการรอนสิทธิ     
และรถยนตท่ีเชามีอุปกรณและเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตรถยนตท่ีเชาและตามความตองการของ
ผูเชาโดยครบถวน และผูใหเชาไดตรวจสอบแลววารถยนตท่ีเชาตลอดจนอุปกรณท้ังปวงปราศจากความชํารุดบกพรอง 
   สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาแตการคํานวณคาเชาสําหรับรถยนตท่ีเชา 
แตละคันใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูเชาไดรับมอบรถยนตท่ีเชาคันนั้นๆ ไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 
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 ขอ ๒  คาเชารถยนต  
  ผู เช าตกลงชําระคาเชาในอัตราคงท่ีตลอดอายุสัญญาใหแกผู ให เชาเปนรายเดือน 
ตามเดือนปฏิทินในอัตราคาเชาเดือนละ.............................บาท (................................) ตอรถยนตท่ีเชาหนึ่งคัน 
ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ คาใชจายในการบํารุงรักษา คาภาษีรถยนต คาใชจายในการจัดทําประกันภัย
รถยนตท่ีเชา คาตรวจสภาพ คาอะไหลสิ้นเปลือง คาน้ํามันหลอลื่นทุกชนิด คาซอมแซมรถยนตในการใชงานตามปกติ 
และคาใชจายอ่ืนๆ ไวดวยแลว สวนคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชผูเชาเปนผูรับผิดชอบ 
  ในการชําระคาเชา ผู ให เชาตองสงใบแจงหนี้ เรียกเก็บคาเชาไมนอยกวา ................. 
(............) วันทําการของผูเชา กอนครบกําหนดการชําระคาเชาในแตละเดือน ผูเชาจะชําระคาเชาในวันครบกําหนด
ชําระคาเชาหรือภายหลังจากนั้น โดยใหผูใหเชามารับเช็ค ณ ท่ีทําการ.....................................................................
ของผูเชา หรือ (8) โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชาโดยตรง ชื่อธนาคาร................................. 
สาขา.............................................ชื่อบัญชี...............................................เลขท่ีบัญชี.................................................. 
ท้ังนี้ ผูใหเชาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด 
(ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนนั้นๆ เม่ือไดรับเงิน 
คาเชาดังกลาวแลวผูใหเชาจะตองสงใบเสร็จรับเงินคาเชาใหแกผูเชาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
  ในกรณีท่ีการเชาเดือนแรกและเดือนสุดทายเปนการเชาไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหคิดคาเชา 
เปนรายวันตามจํานวนวันท่ีเชาจริง 
  ผูเชามีสิทธิหักคาเชาเปนรายวันไดในกรณีท่ีผูเชาไมไดใชรถยนตท่ีเชาเพราะความผิดของ 
ผูใหเชา หรือเพราะความชํารุดบกพรองของรถยนตท่ีเชา 
  การคํานวณคาเชารายวันตามสัญญานี้ใหถือวาหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซ่ึงเม่ือคํานวณ
คาเชาตามสัญญานี้เปนรายวันจะคิดเปนวันละ...............................บาท (...........................................) 

 ขอ ๓  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ .........................(ใบเสนอราคา)............................   จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๒ ผนวก ๒ ..(แค็ตตาล็อกและรายการคุณลักษณะเฉพาะ).. จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๓ ผนวก ๓ .....(รายการอุปกรณและเครื่องมือประจํารถ).......    จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๔ ผนวก ๔ .................(กําหนดการบํารุงรักษา).....................    จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๕ ผนวก ๕ ...(เง่ือนไขการเชาเพ่ิมเติมตามความตองการของ จํานวน........(…..…..) หนา 

  หนวยงานผูเชา (ถามี)…  
                 ................................ฯลฯ............................. 

  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ             
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูเชา 
คําวินิจฉัยของผูเชาใหถือเปนท่ีสุด และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเชา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจาก
ผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ ๔  การสงมอบ 
  ผูใหเชาจะตองสงมอบรถยนตท่ีเชาใหแกผูเชา ................................(9)............................. 
ภายในวันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... ในสภาพดี เรียบรอย พรอมใชงานไดทันที พรอมดวยอุปกรณ
และเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวนถูกตอง ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก........... 
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ท้ังนี้ ผูใหเชาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเชาทราบลวงหนากอนการสงมอบไมนอยกวา.............(..............) วันทําการ
ของผูเชา 

  ขอ ๕   การตรวจรับ 
  เม่ือผูเชาไดตรวจรับรถยนตท่ีเชาท่ีสงมอบตามขอ ๔ และเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญา
นี้แลว ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนตท่ีเชาเปนหนังสือเพ่ือใหผูใหเชาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับ
เงินคาเชารถยนตท่ีเชาคันนั้นๆ  
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา รถยนตซ่ึงผูใหเชาสงมอบไมถูกตองครบถวนตามสัญญา  
ผูเชาทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับรถยนตนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนํารถยนตนั้นกลับคืนไปทันที และตองนํา
รถยนตคันอ่ืนมาสงมอบใหใหมภายใน…………..…......(……..…….…...) วัน หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญา
ดวยคาใชจายของผูใหเชาเองภายใน…………………..(….……..………..) วัน และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว 
ผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบไมได 
  หากผู ให เชาไมนํารถยนต ท่ีสงมอบไมถูกตองกลับคืนไปในทันทีดังกลาวในวรรคสอง         
และเกิดความเสียหายแกรถยนตนั้น ผูเชาไมตองรับผิดในความเสียหายดังกลาว 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน 
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูเชามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะสวนนั้นก็ได  
ในกรณีเชนนี้ผูเชาจะชําระคาเชาเฉพาะรถยนตท่ีเชาท่ีรับมอบไว 

ขอ ๖  การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาไมสามารถสงมอบรถยนตท่ีเชาใหแกผูเชาไดโดยครบถวนถูกตองภายใน
กําหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีท่ีผูใหเชาไมสามารถทําการตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาตามสัญญานี้ได  
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรอง ของผูเชา หรือจากพฤติการณ
อันหนึ่งอันใดท่ีผูใหเชาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู ให เชามีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือ 
ขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือ 
ใหผูเชาทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
แลวแตกรณี  
  ถาผูใหเชาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาไดสละสิทธิเรียกรอง  
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูเชาท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๗  หนาท่ีของผูใหเชา 
   ๗.๑ การประกันภัยรถยนตท่ีเชา 
  ตลอดอายุการเชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะตองทําประกันภัยรถยนตท่ีเชาหรือรถยนตท่ีนํามา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนตท่ีเชาประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซ่ึงไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน 
ท่ีผูเชาใหความยินยอม และตองมอบสําเนากรมธรรมประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกลาวใหแกผูเชา 
ในวันทําสัญญาเชาและทุกครั้งท่ีมีการตออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนตท่ีเชาตามขอ ๗.๓ หรือขอ ๗.๔          
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หรือขอ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนตทดแทนตามขอ ๗.๖ หรือมีการทําสัญญาประกันภัยใหม โดยการประกันภัย 
ตองรวมถึงการคุมครองตอไปนี้ 

(ก) คุมครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งลาน) 
บาท/คน และไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบลาน) บาท/ครั้ง 

(ข) คุมครองทรัพยสินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (หาลาน) บาท/ครั้ง 
(ค) คุมครองคารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสําหรับผูขับข่ีและผูโดยสารรถยนตคันท่ีเอา

ประกันภัยในวงเงินไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน 
   ๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปของรถยนตท่ีเชา 
  ผูใหเชาจะตองจดทะเบียนรถยนตท่ีเชากับกรมการขนสงทางบกและเสียภาษีประจําป 
ตามกฎหมายดวยคาใชจายของผูใหเชาใหแลวเสร็จกอนวันครบกําหนดสงมอบรถยนตท่ีเชาตามสัญญา รวมท้ัง          
ตองเสียภาษีประจําป สําหรับปตอๆ ไปภายในกําหนดเวลาทุกป 
   ๗.๓ ความบกพรองในรถยนตท่ีเชา 
  ในกรณีท่ีรถยนตท่ีเชาคันใดขัดของใชงานไมไดตามปกติไมวาจะเกิดจากเหตุใด ผูใหเชา
จะตองนํารถยนตคันใหมท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเชนเดียวกับรถยนตท่ีเชา และมีสภาพท่ี
เทียบเทาหรือดีกวาท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list)            
ในทองตลาดมาเปลี่ยนใหผูเชาทันทีท่ีผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชาดวยคาใชจายของผูใหเชาเองท้ังสิ้น 
  หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหหรือรถยนตท่ีนํามาเปลี่ยนใหไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง 
ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู เชามีสิทธิหักคาเชา คิดเปนรายวันตอคัน ตามขอ ๒ แลว ผู เชามีสิทธิปรับ 
ผูใหเชาเปนรายวันในอัตราวันละ............(10)...........บาท (....................................) ตอคัน ตั้งแตวันท่ีผูใหเชา 
ไดรับแจงจากผูเชาใหนํารถยนตมาเปลี่ยน จนถึงวันท่ีผูใหเชานํารถยนตคันใหมมาเปลี่ยนให 
  หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลีย่นใหตามวรรคหนึ่ง เม่ือไดรับแจงจากผูเชาแลวเปนระยะเวลา
ติดตอกันเกิน ..............(...............) วัน ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดโดยทําเปน 
หนังสือแจงไปยังผูใหเชา 
  ในกรณีผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหตามวรรคหนึ่ง หรือผูใหเชาจดัหารถยนตอ่ืนมาเปลี่ยน 
แตไมตรงตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชามีสิทธิเชารถยนตจากบุคคลอ่ืนมาใชงานแทนได 
จนกวาผูใหเชาจะจัดหารถยนตมาเปลี่ยนใหโดยถูกตอง โดยผูใหเชาจะตองเปนผูออกคาใชจายในการเชารถยนต
จากบุคคลอ่ืนท้ังสิ้นและตองรับภาระคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึน (ถามี) 
   ๗.๔ การรับประกันความเสียหาย 
  ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอกมากลาวอางและใชสิทธิเรียกรองใดๆ วาการครอบครองใชสอย
รถยนตท่ีเชาของผูเชาเปนการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมากอการรบกวนขัดสิทธิเก่ียวกับรถยนตท่ีเชาตาม
สัญญานี้ ผูใหเชาจะตองดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการเรียกรองหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกลาวหมดสิ้นไปโดยเร็ว 
หากผูใหเชามิอาจดําเนินการดังกลาวได ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตคันใหมท่ีมีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเทา
หรือดีกวา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list) ในทองตลาด
มาทดแทนใหทันที โดยไมมีขออางใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ หากผูเชาไมสามารถใชรถยนตท่ีเชาไดและผูใหเชาไมจัดหา
รถยนตคันใหมมาเปลี่ยนใหดังกลาว ใหนําความในขอ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
และหากการเรียกรองหรือการรบกวนขัดสิทธิเปนเหตุใหผูเชาตองชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก หรือผูเชา
ไดรับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกลาว ผูใหเชาตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจาย รวมท้ัง    
คาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูเชา หรือชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาโดยสิ้นเชิง 
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   ๗.๕ การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถยนตท่ีนํามาใหเชา ผูใหเชาจะโอนกรรมสิทธิ์ 
ในรถยนตท่ีเชาแกบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชา และโดยไมนํารถยนตคันใหมท่ีมีสภาพ 
ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเทาหรือดีกวา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขาย
รถยนต (price list) ในทองตลาดมาสงมอบแกผูเชาทดแทนกอนไมได หากฝาฝนผูใหเชาตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
(ถามี) ใหแกผูเชา นอกจากนี้ ผูเชามีสิทธิดําเนินการตามขอ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลมดวย   
   ๗.๖ การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมรถยนตท่ีเชา 
  ผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลสิ้นเปลือง รวมท้ังน้ํามันหลอลื่น 
ทุกชนิด และซอมแซมรถยนตท่ีเชาในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใชงาน
ตามปกติเยี่ยงวิญูชนใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และผูใหเชามีหนาท่ี
บํารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนตท่ีเชาเม่ือครบระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะทางท่ีใชงานตามท่ีกําหนดในเอกสาร    
แนบทายสัญญาผนวก…………… รวมท้ังจะตองบํารุงรักษาหรือซอมแซมเพ่ิมเติมทันทีเม่ือไดรับแจงจากผูเชา เพ่ือให
ผูเชาใชรถยนตท่ีเชาไดในสภาพท่ีสมบูรณปลอดภัย หากผูใหเชามิไดบํารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต เปลี่ยนชิ้นสวน
อะไหล หรือซอมแซมรถยนตท่ีเชา ผูเชามีสิทธิยึดหนวงคาเชาท้ังหมดหรือบางสวนไวจนกวาจะไดมีการดําเนินการ
โดยถูกตองครบถวน 
  การตรวจสภาพ ซอมแซม หรือบํารุงรักษารถยนตท่ีเชา ผูใหเชาตองนํารถยนตท่ีเชา 
เขาซอมแซมบํารุงรักษาท่ีศูนยบริการมาตรฐานของรถยนตท่ีเชาเทานั้น ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 
 การนํารถยนตท่ีเชาไปตรวจสภาพ ซอมแซม หรือบํารุงรักษา ผูใหเชาตองตรวจสอบเชื้อเพลิง 
ในถังวามีระดับเทาใด เม่ือสงรถยนตกลับมาใหผูเชาเชื้อเพลิงในถังจะตองอยูในระดับเดิม ถาต่ํากวาเดิม ผูใหเชา
จะตองเติมใหอยูในระดับเดิม 
 เม่ือรถยนตท่ีเชาไดผานการใชงานและยางรถยนตเสนหนึ่งเสนใดมีสภาพความลึกของดอกยาง
ต่ํากวา ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามท่ีผูเชาเห็นวาจะไมปลอดภัย ผูใหเชาตองเปลี่ยนยางรถยนตท่ีมีสภาพใหม     
ไมเคยใชงานมากอนพรอมใชงานไดดีใหโดยหามใชยางหลอดอก 
 ในการบํารุงรักษา ตรวจสภาพและซอมแซมตามขอนี้ ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตซ่ึงมีสภาพ 
ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใชงานเทียบเทาหรือดีกวารถยนตท่ีเชา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต 
(brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list) ในทองตลาดมาทดแทน เพ่ือใหผูเชาใชงานไดทันทีจนกวา
รถยนตท่ีเชาคันท่ีอยูระหวางบํารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซอมแซมจะเรียบรอยพรอมใชงานได หากผูใหเชาละเลย
ไมจัดหารถยนตทดแทนให ผูเชามีสิทธิดําเนินการตามขอ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกวา
ผูใหเชาจะนํารถยนตทดแทนมาสงมอบใหผูเชาหรือจนกวารถยนตท่ีเชาจะบํารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซอมแซมเสร็จ 
โดยในระหวางเวลาท่ีผูใหเชายังมิไดนํารถยนตมาทดแทน ผูใหเชาไมสามารถคิดคาเชาจากผูเชาได 

 ขอ ๘  การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดสงมอบรถยนตท่ีเชาตามสัญญาแลว ถาผูใหเชาไมสงมอบรถยนตท่ีเชา         
หรือสงมอบแตเพียงบางสวนใหแกผูเชา หรือสงมอบรถยนตท่ีเชาไมตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไมถูกตอง
ตามสัญญา หรือสงมอบแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานได 
ไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือ           
แตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูเชาท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชา 
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 ในกรณี ท่ีผู เช าใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู เช ามีสิทธิริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 
ตามขอ ๑๓ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูเชาจะเห็นสมควร และถาผูเชาตองเชารถยนตจาก
บุคคลอ่ืนท้ังหมดหรือแตบางสวนภายในกําหนด……….…(11)……...….(………………….…………....) เดือน นับถัดจาก 
วันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ รวมท้ังคาใชจายใดๆ  
ท่ีผูเชาตองใชจายในการจัดหาผูใหเชารถยนตท่ีเชารายใหมดังกลาวดวย 
    ในกรณีมีความจําเปน ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาเชานี้กอนครบกําหนดระยะเวลา   
การเชาได โดยแจงเปนหนังสือใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผูใหเชาจะไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากผูเชา 

 ขอ ๙  คาปรับกรณีสงมอบลาชา 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาลวงเลยกําหนดสงมอบตามสัญญา แตผูเชามิได 
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวัน สําหรับรถยนตคันท่ียัง
ไมไดสงมอบตามสัญญาในอัตราวันละ ..............(12)..............บาท (.........................................................) ตอคัน 
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูใหเชาไดนํารถยนตท่ีเชามาสงมอบใหแกผูเชาจนถูกตอง
ครบถวน  
 ในระหวางท่ีผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัต ิ
ตามสัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ตามขอ ๑๓ กับเรียกรองใหชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ วรรคสองก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรองเปน
หนังสือใหชําระคาปรับไปยังผูใหเชาเม่ือครบกําหนดสงมอบดังกลาวแลวผูเชามีสิทธิท่ีจะปรับผูใหเชาจนถึง 
วันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๐ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูเชา ผูใหเชาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูเชา
โดยสิน้เชิงภายในกําหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา หากผูใหเชา
ไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูเชามีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..............(...............) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 

 ขอ ๑๑ การใชประโยชนจากรถยนตท่ีเชา 
 เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาหรือประโยชนในกิจการของผูเชา ผูเชามีสิทธิติดปายโลหะ
ประทับตรา ทําเครื่องหมายอ่ืนใด ติดขอความหรืออุปกรณอ่ืนใดๆ ท่ีจําเปนในการใชงานของผูเชา หรอืดําเนินการใดๆ 
บนรถยนตท่ีเชาไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน 

 ขอ ๑๒ การรับมอบรถยนตท่ีเชากลับคืน 
 เม่ือสิ้นสุดสัญญาไมวาจะเปนการบอกเลิกสัญญาหรือดวยเหตุใดๆ ผูใหเชาจะตองรับมอบ
รถยนตท่ีเชากลับคืนไปตามสภาพท่ีเปนอยูในขณะนั้นภายใน.............(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุด 
โดยผูใหเชาเปนผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 



- 7 - 
 

 ถาผูใหเชาไมนํารถยนตท่ีเชากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูเชาไมตอง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดแกรถยนตอันมิใชความผิดของผูเชา 

 ขอ ๑๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในขณะทําสัญญานี้  ผู ให เชาไดนําหลักประกันเปน ..……….…….…(13)......….……...... 
เปนจํานวนเงิน ..........................บาท (........................................) ซ่ึงเทากับรอยละ ....…..(14)........….… 
(………………………………………….…..) ของคาเชาท้ังหมดตลอดระยะเวลาสัญญา มามอบแกผูเชาเพ่ือเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้  
 (15) กรณีผู ให เชาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูใหเชา 
พนขอผูกพันตามสัญญานี้ 
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง
ของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ             
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชาสงมอบรถยนต
ท่ี เชาลาชาเปน เหตุ ให ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู ให เชาตองนํ าหลักประกันใหม  
หรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชาภายใน.................(…………..….….) วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวตามขอนี้ ผูเชาจะคืนใหผูใหเชาโดยไมมีดอกเบี้ยเม่ือผูใหเชา
พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแลว 

 ขอ ๑๔  ขอจํากัดความรับผิดของผูเชา 
 ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกรถยนตท่ีเชา อันไมใช
ความผิดของผูเชาตลอดระยะเวลาท่ีรถยนตอยูในความครอบครองของผูเชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผูเชา 
      (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผูใหเชา 
      (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………..………….พยาน 
       (……........……...……………………) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………...พยาน 
       (……........……...……………………) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเชารถยนต 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูใหเชา 
     ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

           ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (๖ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (๗) ใหระบุประเภทของรถยนต เชน รถยนตเกง รถยนตบรรทุก เปนตน 
 (8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (9) ในกรณีท่ีมีการสงมอบรถยนตท่ีเชาไมพรอมกันใหกําหนดรายละเอียดการสงมอบไวเปนอยางอ่ืน 
 (10) อัตราคาปรับกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาตามขอ ๗.๓ และกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาลวงเลย
กําหนดเวลา ตามขอ ๙ ใหคิดคาปรับเปนอัตราเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ ไมนอยกวาอัตราคาเชา
รถยนตรายวันในปจจุบัน รวมกับคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูใหเชารถยนตรายใหมเรียกเก็บ ท้ังนี้ อัตราคาเชารถยนต 
รายวัน ท่ีจะนํามากําหนดเปนคาปรับนั้น ให เปรียบเทียบจากอัตราคาเชารายวันของรถยนตประเภท  
และขนาดเดียวกันกับรถยนตท่ีเชากันตามสัญญา ซ่ึงเปนราคาท่ีเชากัน ณ ปจจุบัน ในทองถ่ินนั้นๆ ดวย 

(11) กําหนดเวลาท่ีผูเชาจะเชารถยนตท่ีเชาจากบุคคลอ่ืน เม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา และโดยปกติแลว 
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(๑๒) อัตราคาปรับกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาตามขอ ๗.๓ และกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชา
ลวงเลยกําหนดเวลา ตามขอ ๙ ใหคิดคาปรับเปนอัตราเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒  
ไมนอยกวาอัตราคาเชารถยนตรายวันในปจจุบัน รวมกับคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูใหเชารถยนตรายใหมเรียกเก็บ  
ท้ังนี้ อัตราคาเชารถยนตรายวันท่ีจะนํามากําหนดเปนคาปรับนั้น ใหเปรียบเทียบจากอัตราคาเชารายวันของรถยนต
ประเภท และขนาดเดียวกันกับรถยนตท่ีเชากันตามสัญญา ซ่ึงเปนราคาท่ีเชากัน ณ ปจจุบัน ในทองถ่ินนั้นๆ ดวย 
 (๑๓) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
  (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
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  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(๑๔) ให กําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบการะทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 



แบบสัญญา 
สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร 

 
สัญญาเลขท่ี...........(๑)............  

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ..................................................................................................................... 
ตําบล/แขวง………………………………………………………. อําเภอ/เขต….……..……………………………………………..………
จังหวัด……………………………………….......…….. เม่ือวันท่ี ………..… เดือน ………………..........….……. พ.ศ................ 
ระหวาง ..........................................................................(๒)................................................................................ 
โดย .................................................................................(๓).................................................................................  
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ .................................(๔ ก)................................................. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………...………………………………………………………………………………………..……….. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…..……………………..…… ถนน………………….....…. ตําบล/แขวง……………………………….
อําเภอ/เขต……...…………………….…… จังหวัด………………………....…… โดย…………………………………………..………... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัท…...............…….  
ลงวันท่ี …… เดือน ...……........… พ.ศ. …... (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี.....……………………………………..) 
แนบทายสัญญานี้ (๖) (ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ………….…(4 ข)……………...…. 
อยูบานเลขท่ี……..…. ถนน………………… ตําบล/แขวง………..….… อําเภอ/เขต….…………… จังหวัด………….…..…… 
ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................. ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง  
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง 
 ๑.๑ ผู วาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคาร       
….............(7)................ ตั้งอยูท่ี.…….……….. ตําบล/แขวง……………………………… อําเภอ/เขต………………….…..………. 
จังหวัด…….………………….…… โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
และผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามสัญญารวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา โดยมีกําหนดเวลา 
......(8)...... (….……..) เดือน ตั้งแตวันท่ี …… เดือน ………..….…. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน .........……… พ.ศ. .....                  
เปนราคาคาจางท้ังสิ้น......................บาท (…….............…………) ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน......................บาท 
(.................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว 
 ๑.๒ ผูรับจางตกลงรับจางทํางานตามขอ ๑.๑ โดยตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี 
มีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย ใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณ        
ทําความสะอาดชนิดดี โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น เพ่ือประกอบการรับจางตามสัญญานี้            
ดวยความประณีตเรียบรอยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเวนการใชน้ําและไฟฟา ซ่ึงผูวาจางยินยอมใหใชพอสมควร
แกการปฏิบัติงานตามขอ ๑.๑ รวมท้ังใหใชสถานท่ีเพ่ือเก็บเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ        
ทําความสะอาด โดยผูวาจางเปนผูจัดหาสถานท่ีใหซ่ึงผูรับจางตองจัดใหมีกุญแจปดสถานท่ีเก็บเครื่องมือเครื่องใช
และวัสดุอุปกรณดังกลาวและตองรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีนําไปเก็บไวในสถานท่ีดังกลาว
ดวยตนเอง 
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 ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
   ๒.๑ ผนวก ๑ .....(รายละเอียดและเง่ือนไขการจาง จํานวน….....(……......….) หนา 
     ทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคาร).....     
       ๒.๒ ผนวก ๒ ………...……(ใบเสนอราคา)……....………. จํานวน........(................) หนา 

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

 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ     
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
 ถาสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งท่ีมิไดระบุไวในรายละเอียดแนบทายสัญญานี้ แตเปนการ   
อันจําเปนตองทําเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้ ผูรับจางตองจัดทําการนั้นๆ       
ใหโดยไมคิดเอาคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแตอยางใด 
 

 ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน..............................(9)............................ 
เปนจํานวน........................................บาท (...............................................) ซ่ึงเทากับรอยละ………..(๑0)………..… 
(…………..………........................) ของราคาจาง มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้                       
 (๑1) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบั ติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน   
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ      
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย          
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด       
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอาย ุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามาใหตามวรรคหนึ่งจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง         
ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองหา 
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมให มีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่ งมามอบใหแกผูวาจาง 
ภายใน..............(…………….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ย   
เม่ือผูรับจางพนจากความรับผิดและขอผูกพันท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 
 

 ขอ ๔. การจายเงิน 
  ผูวาจางตกลงชําระคาจางเปนรายงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมท้ังหมด............(….….…..) งวด 
ในอัตรางวดละ............................บาท (……..…………..……………) ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยผูวาจางจะชําระคาจางใหผูรับจางหลังจากผูรับจางไดทํางานเสร็จเรียบรอย    
และผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจรับมอบงานท่ีสงมอบในแตละงวดเรียบรอยแลว 
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 ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ํา ภายหลังสัญญานี้     
มีผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพ่ิมอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานของผูรับจาง ตามอัตราสวนตาง
ของคาจางข้ันต่ําท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลท่ีสมควรและเปนธรรม หากผูวาจาง    
ไมสามารถตกลงตามท่ีรองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา ในกรณีนี้ผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ ท้ังสิ้น 
 (๑2) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูรับจาง ชื่อธนาคาร………………………………….สาขา….………..….......…….…..ชื่อบัญชี…………………………….…………
เลขท่ีบัญชี…………………………………..…… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอนรวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอน เงิน เข าบัญ ชี เงินฝากธนาคารของผู รับ จ าง ตามแนวทางท่ี
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด) 
 

 ขอ ๕. หนาท่ีและความรับผิดของผูรับจาง 
  ๕.๑ ผูรับจางตองแจงรายชื่อ ท่ีอยูปจจุบัน และนําสงภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูควบคุมงานและพนักงานท่ีมาทํางานจางท้ังหมดทุกคนตามสัญญาใหแกผูวาจางในวันทําสัญญานี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ตองแจงใหผูวาจางทราบกอนมาทํางานทุกครั้งและในระหวางท่ีปฏิบัติงานจะตอง 
ติดปายชื่อตามท่ีผูวาจางออกให 
 ผูรับจางจะสงพนักงานตามรายชื่อท่ีแจงใหผูวาจางทราบลวงหนามาทําความสะอาด 
และปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก .........  
 ๕ .๒ ในกรณีท่ีผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดแจงใหผูรับจางเปลี่ยนตัวพนักงาน                
หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณ รวมท้ังน้ํายาทําความสะอาดและน้ํายาอ่ืนใดสําหรับใชในการ
ทํางานจางตามสัญญานี้ ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไมทักทวงใดๆ ท้ังสิ้น 
 ๕.๓ กําหนดเวลาทํางานใหเปนไปตามท่ีระบุในรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว        
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ........... สวนการทําความสะอาดเปนรายเดือน ใหนับระยะเวลาแรกตั้งแต 
วันท่ีกําหนดใหเริ่มลงมือทํางานดังกลาวเปนตนไป และใหนับระยะเวลาตอๆ ไปตั้งแตวันตอจากวันสุดทายแหง
ระยะเวลากอนนั้น โดยใหนับวันหยุดทําการและวันหยุดประจําสัปดาหรวมดวย 
 ๕.๔ ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานจางใหสะอาดเรียบรอย
และถูกตองครบถวนตามสัญญาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏวาพนักงานของผูรับจาง
ปฏิบัติงานไมเรียบรอย หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไมเหมาะสมท่ีจะทํางานตามสัญญานี้ ผูรับจางยินยอม
เปลี่ยนพนักงานใหใหม หรือแกไขอุปสรรคขอขัดของของการปฏิบัติงานจางตามท่ีผูวาจางไดแจงใหทราบ  
  ๕.๕ ในกรณีพนักงานของผูรับจางไมมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน 
ตามท่ีกําหนดไว หรือมาแตไมปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบทายสัญญา คูสัญญาท้ังสองฝาย 
ตกลงใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 
  ๕.๕.๑ ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน 
หรือมาแตไมปฏิบัติงานในวันใด ผูรับจางยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางท่ีจะไดรับตามอัตราคาจางข้ันต่ําตอคนตอวัน  
ท่ีใชบังคับในเขต……...(๑3)…..…..ในวันนั้น และยินยอมใหผูวาจางปรับเปนจํานวนเงินวันละ........(๑4).........บาท 
(.....................................................) นับต้ังแตวันท่ีไมมีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน       
หรือมาแตไมปฏิบัติงานเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน 
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  ๕.๕.๒ ถาไม มีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาไมครบจํานวน หรือมา             
แตไมปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบทายสัญญา ๓ (สาม) วันติดตอกัน นอกจากผูรับจางจะตอง   
รับผิดตามขอ ๕.๕.๑ แลว เม่ือผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไข หรือจัดสง
พนักงานมาปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน……….(….…….) วัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
 การท่ีผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในขอ ๕.๕.๒ นั้นไมเปนเหตุใหผูรับจาง      
พนจากความรับผิดตามสัญญานี้ 
 ๕.๖ ในการทํางานจาง ถาเกิดความเสียหายใดๆ ไมวาจะเกิดข้ึนแกบุคลากรของผูวาจาง
หรือบุคคลภายนอก หรือกอใหเกิดความชํารุดบกพรองเสียหายหรือการสูญหายแกทรัพยสินของผูวาจางหรือ  
ของบุคลากรของผูวาจางหรือของบุคคลภายนอก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของ
ผูรับจาง พนักงาน หรือบุคลากรของผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางหรือบุคลากรของ
ผูวาจางหรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนท่ีเสียหายจริง ภายในระยะเวลาท่ีผูวาจางกําหนด 
 ๕.๗ ในกรณีท่ีผูรับจางหรือพนักงานของผูรับจางทํางานจางบกพรองโดยทําไวไมสะอาด 
หรือไมเรียบรอย หรือใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณหรือน้ํายาท่ีไมมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพ
ไมดี หรือทําไมถูกตองตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง เวนแตกรณีตามขอ ๕.๕ เม่ือผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง   
แจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานท่ีบกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว โดยไมคิดคาจาง คาวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงานหรือคาใชจายอ่ืนใดจากผูวาจางอีก ถาผูรับจางไมดําเนินการแกไขภายใน..........(.....……) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหาย
จากผูรับจางท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 
 ในกรณีท่ีผูรับจางกระทําผิดสัญญาดังกลาวตามขอ ๕.๗ วรรคหนึ่ง และผูวาจางยังไมใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ระงับการจายคาจางท้ังหมดหรือแตบางสวนตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
 (๒) ปรับเปนรายวัน ในอัตราวันละ…….…......(๑5)......…..…บาท (……...…..............………..) 
ตั้งแตวันท่ีผูรับจางผิดสัญญาจนถึงวันท่ีผูรับจางไดแกไขงานท่ีบกพรองใหเรียบรอยตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ี
บอกเลิกสัญญา 
 (๓) ใหบุคคลอ่ืนทํางานแทนผูรับจาง โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีผูวาจางตอง
เสียไปท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 
 (๔) เรียกคาเสียหายใดๆ อันพึงมี 
 

 ขอ ๖. การจางชวง 
  ผูรับจางตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแต 
การจางชวงแตบางสวนจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตให               
จางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ 
และผูรับจางยังตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือตัวแทน พนักงาน หรือ  
ลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงโดยฝาฝนตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางในอัตรารอยละ..........(๑6).........(.....................) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ
ผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
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 ขอ ๗.  การควบคุมงานของผูรับจาง 
  ๗.๑ ผูรับจางตองจัดใหมีผูควบคุมงานจํานวน….…......(…...……..) คน เพ่ือควบคุมการทํางาน
ใหเปนไปตามสัญญานี้ และเพ่ือเปนตัวแทนในการประสานงานกับผูวาจาง คําสั่งใดๆ หรือหนังสือแจงเรื่องใดๆ 
อันเก่ียวของกับสัญญานี้ท่ีผูวาจางไดแจงแกผูควบคุมงานนั้นใหถือวาไดแจงแกผูรับจางแลวโดยชอบ 
 ในกรณีท่ีผูวาจางขอใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูควบคุมงาน ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนตัวใหทันที 
โดยจะไมเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากผูวาจาง ถาผูรับจางจะเปลี่ยนตัวผูควบคุมงาน ตองแจงชื่อ 
ผูนั้นใหผูวาจางทราบลวงหนาเปนหนังสือทุกครั้งดวย 
 ๗.๒ ในกรณีท่ีเกิดปญหาแรงงานของผูรับจาง ผูรับจางจะยกเหตุท่ีมีปญหาแรงงานมาเปน              
เหตุสุดวิสัยหรือมาเปนขออางท่ีจะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งมิได 
 

 ขอ ๘. การตรวจงานจาง 
 ในเวลาท่ีผูรับจางเตรียมการหรือกําลังทํางานจางตามสัญญานี้อยู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผูแทนท่ีผูวาจางแตงตั้งมีสิทธิเขาไปตรวจการจางไดตลอดเวลา ผูรับจาง ผูควบคุมงานและพนักงานของ    
ผูรับจางตองใหความรวมมืออํานวยความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร 
 การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทน หาทําใหผูรับจางพนจากความรับผิดตาม
สญัญาขอใดขอหนึ่งไม 
 

 ขอ ๙. การแกไขเปล่ียนแปลงงาน และตอสัญญาจางในกรณีจําเปน 
  ๙.๑ ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการแกไข เพ่ิมเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเง่ือนไขแนบทาย 
สัญญาไดทุกกรณี โดยไมตองเลิกสัญญานี้ การดําเนินการดังกลาวตองทําความตกลงกันใหมเปนหนังสือ           
และถาจะตองเพ่ิมหรือลดเงินคาจางตามสัญญานี้ คูสัญญาท้ังสองฝายจะไดตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึงกําหนด
เรื่องหลักประกันตามขอ ๓ ดวย 
 (๑7) ๙.๒ ในกรณีท่ีครบกําหนดสัญญานี้แลว หากผูวาจางมีความจําเปนตองจางผูรับจางให
ปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาตอไป ผูรับจางตกลงปฏิบัติตามสัญญาจางตอไปอีกมีกําหนดไมเกิน........(.......) เดือน 
ในอัตราคาจางและเง่ือนไขเดิม โดยผูวาจางจะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา..........(...........) วัน
กอนครบกําหนดสัญญา 
 

 ขอ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา 
   ในกรณีท่ีผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุท่ีผูรับจางผิดสัญญาขอ ๕ .๕ .๒       
หรือขอ ๕.๗ ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๓ ท้ังหมดหรือแตบางสวนตามแต  
จะเห็นสมควรไดทันที และผูวาจางมีสิทธิท่ีจะจางบุคคลอ่ืนทํางานตอไปได โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบใน
คาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันและคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาจางสวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพราะการจางบุคคลอ่ืนทําการนี้ตอไป 
 

 ขอ ๑๑. การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
    ผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูแทนของผูวาจางมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน             
ใหเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เก่ียวกับงานท่ีจางนี้ไดและ 
ผูรับจางตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้นทุกประการ 
   การท่ีผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูแทนจากผูวาจางสั่งการใดๆ เก่ียวกับ
งานท่ีจางตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหความสัมพันธระหวางผูวาจางและผูรับจางหรือผูวาจางกับพนักงานของ   
ผูรับจางอยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายคุมครอง
แรงงาน แตอยางใด 
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  การวินิจฉัยวาผลงานท่ีผูรับจางทํานั้นเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาหรือตามความประสงค
ของผูวาจางหรือไม กรณีใดเปนเหตุสุดวิสัยหรือเปนเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของ  
ฝายผูวาจาง หรือเปนพฤติการณอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย รวมท้ังในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับ 
การตีความสัญญานี้หรือเก่ียวดวยเรื่องใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสัญญานี้ หรือเก่ียวพันกับสัญญานี้ ไมวาปญหานั้นจะ
เกิดข้ึนในระหวางดําเนินงานหรือภายหลังจากท่ีระยะเวลาการจางตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากท่ี   
ผูรับจางท้ิงงาน ผูรับจางยอมใหถือเอาคําวินิจฉัยของผูวาจางเปนเด็ดขาด และผูรับจางยอมผูกพันตนตามผลแหง
คําวินิจฉัยนั้นทุกประการ  
 

 ขอ ๑๒. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
  ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงิน
คาจางท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๓ ไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน
ตามขอ ๓ แลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(...................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูวาจาง 
 หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 
 

ขอ ๑๓. การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทําการตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ หรือพฤติการณดังกลาว
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไป 
ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทําการตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ 
ของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 สัญญานี้ ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ         
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางทําความสะอาดอาคาร 

 (1) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
 (2) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
 (3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
เชน นาย ก. อธิบดีกรม............. หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม................ 
 (๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง 
    ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
    ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (5) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (6) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (7) ใหระบุสถานท่ีอาคารท่ีจะจางทําความสะอาด 
 (8) ใหระบุระยะเวลาจางท้ังหมดเปนจํานวนเดือน และใหระบุระยะเวลาตั้งแตวันใดถึงวันใด 
ใหชัดเจนซ่ึงจะตองสัมพันธกับกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา  
 (9) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผู รับจางนํ ามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  
เม่ือลงนามในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงิน ทุน เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุร กิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

  (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (10) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
 (11) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (12) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (13) ใหระบุเปนเขตจังหวัดท่ีสถานท่ีดําเนินงานตามสัญญานี้ตั้งอยู  
 (14) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 5 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162  
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณาโดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะ
กําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 
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 (15) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 5  ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162  
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณาโดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะ
กําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 
 (16) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 6 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
ผูวาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
 (17) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

 



 
แบบสัญญา 

สัญญาจางบริการรักษาความปลอดภัย 
 

สัญญาเลขท่ี………........(๑)…..………................. 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………..………………………….…………………....................................... 
ตําบล/แขวง…………………..……………..…..........................อําเภอ/เขต…………….…………………………………….…..
จังหวัด…….…………………………………….……..… เม่ือวันท่ี …….…… เดือน ………………..…………….. พ.ศ. .....……
ระหวาง……………………………………………….….……………...(๒)........................................................………………..
โดย……….........................................................................(๓)………...……………………………………………………….. 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ………………..……………………(๔)……….………….……………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนบริษัท ณ ………….…..……………………………………………………………………………...........…….. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี………………………...……ถนน……………………………ตําบล/แขวง…….….……..……….…....
อําเภอ/เขต……………..………….…….จังหวัด………….…….………………….โดย………….………………..…………..……... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท………….…..
ลงวันท่ี…………………..….….… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....…………………………..) แนบทายสัญญานี้
และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก……………….. นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใบอนุญาตออกใหวันท่ี…………………………………………………………. 
สิ้นอายุวันท่ี………………………………………… ปรากฏตามสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอตกลงวาจาง 
  ๑.๑ ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางบริการรักษาความปลอดภัยภายใน

บริเวณ…....................................................…….. ตั้งอยูเลขท่ี……………หมูท่ี…..…..…ถนน……......……...………..
ตําบล/แขวง...…..........................……...อําเภอ/เขต………………………….……...จังหวัด……………….………….……..
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตอง
ครบถวนตามสัญญารวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา โดยมีกําหนดระยะเวลาการจาง……….....(…………..…) ป 
……….......(…….....…) เดือน ………....(…….…..…) วัน ตั้งแตวันท่ี …....… เดือน …………..……….…… พ.ศ. ………. 
ถึงวันท่ี …...… เดือน………….……..…… พ.ศ. ……… เปนราคาคาจางท้ังสิ้น...................บาท (……....……….……) 
ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน.............................บาท (....................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คาใชจายท้ังปวงแลว 
 ๑.๒ ผูรับจางตองจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ตั้งแต
วันท่ีไดระบุไวในขอ ๑.๑ เปนประจําทุกวัน วันละ…....…..(.............) ผลัด โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในแตละผลัด ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน 
แตไมครบถวน หรือมาแตไมปฏิบัติงาน ผูรับจางตองรีบดําเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
มาแทนทันที แตตองไมใชพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานมาแลวในผลัดกอน หรือจะตอง
ปฏิบัติงานในผลัดตอไป 
 ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน
ตามสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวาจางปรับในอัตราผลัดละ…..…....…(๖)..........…บาท (..........................…..…….)  
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 ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางมาปฏิบัติงานครบจํานวนตามสัญญา
ในแตละผลัด แตปฏิบัติงานไมครบ..............(...............) ชั่วโมง ผูรับจางยอมใหผูวาจางปรับในอัตราชั่วโมงละ 
….……..............….บาท (………………..……………..)  
 การปรับตามขอนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางปรับจนถึงเวลาท่ีผูรับจางจัดพนักงานรักษา
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถวนถูกตองตามสัญญาหรือจนถึงวันท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา แลวแตกรณี 

 ขอ ๒  การจายเงิน 
  ผูวาจางตกลงจายคาจางตามขอ ๑ ใหแกผูรับจางเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ   

..............................บาท (…..……………...............……) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน...................................บาท 
(...........................................) ตลอดจนภาษีอากรตางๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยจะจายใหเม่ือผูรับจาง 
ไดใหบริการรักษาความปลอดภัยถูกตองครบถวนตามสัญญาในแตละเดือน และผูวาจางหรือผูแทนของ 
ผูวาจางไดตรวจการใหบริการดังกลาวเรียบรอยแลว โดยชําระเปน………...…………….ในนาม……………………… 
ภายในกําหนด.....................(.......................) วัน นับแตวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ โดยผูรับจางจะสงใบแจงหนี ้            
ใหผูวาจางเม่ือครบ...................(........................) วัน นับแตวันท่ีใหบริการครบทุกๆ ๑ (หนึ่ง) เดือน 
 (๗) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร……………..............………..….....………….สาขา….................................………..……….…..                     
ชื่อบัญช…ี………………………….…………เลขท่ีบัญชี………………………..………… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระ
เงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ
จะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูรับจาง ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนดแลวแตกรณี) 

 ขอ ๓  หนาท่ีและความรับผิดของผูรับจาง 
  ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผูรับจางตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ท่ีซ่ือสัตยสุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหม่ันเพียร ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษาไมต่ํากวา
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ (สิบแปด) ปบริบูรณ  
และไมเกิน..…….........…..(.....................) ปบริบูรณ และไดรับใบอนุญาตเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย        
รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต 
เปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตองไมสิ้นอายุระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ๓.๒ ผูรับจางมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพยสินของผูวาจาง 
บุคลากรของผูวาจางและผูมาติดตอ รวมท้ังมีมาตรการปองกันและระงับเหตุรายอันอาจจะเกิดข้ึน 
 ๓.๒.๒ จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอย ปองกัน 
การโจรกรรม และระมัดระวังปองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแกทรัพยสินของผูวาจาง 
 ๓.๒.๓ แจงหรือใหพนักงานรักษาความปลอดภัยแจงใหผูวาจาง หรือเจาหนาท่ี 
ของผูวาจางทราบทันทีเม่ือมีเหตุการณผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน 
 ๓.๒.๔ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยใหความสะดวกแกผูท่ีมา
ติดตอกับผูวาจางดวยมารยาทท่ีสุภาพ 
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 ๓.๒.๕ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยใหความเคารพผูบริหาร
ระดับสูง เจาหนาท่ีของผูวาจาง และปฏิบัติตอผูมาติดตอหรือใชบริการของผูวาจางดวยความสุภาพเรียบรอย 
 ๓.๒.๖ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
สัญญาดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตั้งใจและเขมแข็ง ตองลงเวลาไปและกลับดวยตนเองทุกครั้งท่ีมาปฏิบัติ
หนาท่ี หากมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บปวยจนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ผูรับจางตองจัดใหพนักงานรักษาความปลอดภัยอ่ืนปฏิบัติงานแทนโดยผูรับจางจะตองแจงเปน
หนังสือใหผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางทราบกอนทุกครั้งดวย 
 หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผูปฏิบัติงานแทนดังกลาวกระทํา 
ดวยประการใดๆ เปนท่ีเสียหายหรือเสื่อมเสียแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ ใหถือเสมือนวาเปนการกระทําของ 
ผูรับจางซ่ึงผูรับจางตองรับผิดชอบทุกประการ 
 ๓ .๒ .๗ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งโดยชอบของผูวาจางและ/หรือผูแทนของผูวาจางท่ีใชอยูในขณะทําสัญญานี ้
และท่ีจะออกใชในภายหนาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด 
 ๓.๒.๘ แจงรายชื่อพรอมประวัติและภาพถายไมเกิน ๖ (หก) เดือน ของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีจะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ใหแกผูวาจาง ภายใน...………..…(…….….…) วัน 
นับแตวันลงนามในสัญญานี้ และเม่ือมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกลาว ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา
อยางนอยกอน ๑ (หนึ่ง) วันทําการทุกครั้ง 
 ๓.๒.๙ ในกรณีท่ีผูวาจางเห็นวาพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางคนใด
ปฏิบัติหนาท่ีบกพรองไมเหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมมีความสามารถ ผูรับจางตองจัดให
มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกลาวในทันทีท่ีไดรับแจงจากผูวาจางโดยไมมีขอแมใดๆ 
ท้ังสิ้น แตถาปรากฏวาพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีเปลี่ยนมาใหมยังคงบกพรองตอหนาท่ี 
หรือมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ีอีกและผูวาจางตรวจพบ ใหถือวาผูรับจางผิดสัญญา  
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจางผูอ่ืนทํางานจางนี้ตอจากผูรับจางได 
 ๓.๒.๑๐ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางใหอยูในระเบียบ
วินัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีกอนสงไปปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ 
 ๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน 
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ใหแกพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางดวยคาใชจายของผูรับจางเอง 
พรอมติดปายชื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีเครื่องแบบใหชัดเจนทุกคน แตผูรับจาง
จะกําหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยใหเหมือนหรือคลายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร 
ตํารวจ หรือเครื่องแบบของเจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนตามท่ีนายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกําหนดไมได 
 ๓.๒.๑๒ สงรายงานเหตุการณประจําวัน และสรุปรายงานประจําเดือนแจงให
ผูวาจางทราบทันทีเม่ือสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ 
 ๓.๒.๑๓ ผูรับจางจะวางกฎเกณฑหรือระเบียบในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี ้
โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางไมไดท้ังสิ้น ในกรณีท่ีมีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาท่ี 
ผูรับจางตองปรึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวาจางเทานั้น หามผูรับจางกระทําไปโดยพลการ เวนแต
ในกรณีจําเปนและเรงดวนซ่ึงผูรับจางตองปฏิบัติไปในแนวทางสรางสรรคและสุภาพ โดยถือประโยชนของ 
ผูวาจางเปนสําคัญ 
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 ๓.๓ ผูรับจางตองรับผิดตอผูวาจาง ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 
ตามสัญญานี้ผูรับจางตองชดใชตามมูลคาท่ีเสียหายจริง  
 ๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพยสินซ่ึงเก็บไว            
ในอาคารสถานท่ีและปรากฏรองรอยการงัดแงะหรือทําลายเครื่องกีดขวางหรือทําลายสิ่งกีดก้ันสําหรับ
คุมครองทรัพยสิน โดยผูวาจางจะตองมีหลักฐานเพ่ือพิสูจนวามีทรัพยสินนั้นอยูกอนหนาการเกิดโจรกรรม 
 ๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแกทรัพยสินซ่ึงอยูนอกอาคารสถานท่ี  
แตอยูในบริเวณท่ีระบุตามสัญญาขอ ๑ จะตองเปนทรัพยสินท่ีเห็นประจักษตามปกติดวยสายตาหรือ 
เปนทรัพยสินท่ีผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือและ/หรือไดมีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด 
จํานวน โดยเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางแลว 
 ๓.๓.๔ ในกรณีท่ีผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชคาความเสียหายใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางอาจชดใชใหเปนทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใชราคาใหตามราคาหรือคาเสียหายจริง
ในปจจุบันแตไมเกินราคาเดิมท่ีผูวาจางจัดหามาโดยหักคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของทรัพยสิน  
 ๓.๓.๕ ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง ไมเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งโดยชอบของผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางได
เปนรายครั้ง ครั้งละ…………....….บาท (……………….………) โดยผูวาจางจะตองแจงความบกพรองในแตละครั้ง
เปนหนังสือใหผูรับจางหรือผูแทนของผูรับจางทราบภายใน........………(….…..…....) วันทําการ นับถัดจาก 
วันทราบเหตุดังกลาว เพ่ือใหผูรับจางชี้แจงเปนหนังสือตอผูวาจางภายใน............(..............) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง ในกรณีผูวาจางพิจารณาคําชี้แจงแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร หรือในกรณีท่ี 
ผูรับจางไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางได  
 ๓.๓.๖ ในกรณีท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาท่ีไมครบถวนถูกตอง
ตามกําหนดเวลาในขอ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนแกผูวาจางหรือทรัพยสินของผูวาจาง ผูรับจาง
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง 
 ๓.๓.๗ ในระหวางปฏิบัติงานถาผูรับจางหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได
กระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคล หรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดา
ความเสียหายท่ีไดกระทําข้ึนนั้นเอง 
 ๓.๓.๘ หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสินซ่ึงผูรับจางตองรับผิดชอบ
เกิดข้ึนเพราะผูวาจางหรือบุคลากรของผูวาจางมีสวนผิดอยูดวย คูสัญญาจะรวมกันรับผิดโดยใหความรับผิด
ของคูสัญญาแตละฝายข้ึนอยูกับการท่ีคูสัญญาแตละฝายไดมีสวนในความผิดนั้นยิ่งหยอนกวากันเพียงไร 

  ๓.๔ ผูรับจางไมตองรับผิดตอผูวาจางในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสินของผูวาจางหรือบุคลากรของ 
ผูวาจางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผูวาจางหรือบุคลากรของผูวาจาง 
 ๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยตางๆ ซ่ึงไมอยูในวิสัยท่ีผูรับจาง
จะปองกันได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดข้ึนจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอ หรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของผูรับจางหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจาง 
 ๓.๔.๓ ผูรับจางไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายไมวากรณีใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
ทรัพยสินสวนตัวของบุคลากรของผูวาจาง หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก เวนแตทรัพยสินสวนตัว 
ของบุคลากรของผูวาจางท่ีนํามาใชในสํานักงานของผูวาจางเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน และไดแจงให
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ผูรับจางทราบรายการของทรัพยสินนั้นแลว และเวนแตความเสียหายนั้นเกิดข้ึนจากความจงใจหรือ 
ประมาทเลินเลอ หรือละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูรับจางหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจาง 

 ขอ ๔  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูวาจาง 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูวาจางมีดังนี้ 
 ๔.๑ จัดใหมีระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยใชบังคับแกบุคลากร
ของผูวาจางหรือบุคคลท่ีผานเขาออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผูรับจาง เชน การตรวจคนสิ่ งของ 
และยานพาหนะเม่ือมีกรณีสงสัยและมีความจําเปน 
  ๔.๒ กําหนดหนาท่ีและจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน 
และจัดทําประกาศกําหนดหนาท่ีและจุดปฏิบัติงานดังกลาวติดประกาศไว ณ …………………….………….. 
 ๔ .๓ กรณีทรัพยสินของผูวาจางเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจาก 
การโจรกรรม ซ่ึงผูรับจางจะตองรับผิดตามสัญญานี้ ผูวาจางจะแจงเปนหนังสือใหผูรับจางทราบโดยดวน 
พรอมระบุ ชนิด ประเภท จํานวน และมูลคาของทรัพยสินท่ีแทจริง 
 ๔.๔ ผูวาจางจะใหเวลาแกผูรับจางในการติดตามเอาทรัพยสินท่ีสูญหายคืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกําหนดแลว     
ยังไมไดคืน ผูรับจางจะตองชดใชคาความเสียหายใหแกผูวาจางตามท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 
 ๔.๕ ในกรณีท่ีผูวาจางตองการใหผูรับจางดูแลรักษาทรัพยสินท่ีตองรักษาความปลอดภัย
เปนพิเศษชั่วคราว ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือ 
 ๔.๖ ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ําภายหลัง
สัญญานี้มีผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพ่ิมอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราสวนตางของคาจางข้ันต่ําท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ิมข้ึนซ่ึงผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลท่ีสมควรและ
เปนธรรม หากผูวาจางไมสามารถตกลงตามท่ีรองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด 
ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ ท้ังสิ้น 

 ขอ ๕  การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
   ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก
ผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๘ ไดทันที 

หากคาปรบั คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๘ แลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวน           
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(.................) วัน นับถัดจากวันท่ี       
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

 ขอ ๖  การบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา    
ไดทันที และผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๘ ท้ังหมดหรือแตบางสวน 
ตามแตจะเห็นสมควรไดทันที และผูวาจางมีสิทธิท่ีจะจางบุคคลอ่ืนทํางานตอไปได โดยผูรับจางจะตอง
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รับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันและคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาจาง 
สวนท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะการจางบุคคลอ่ืนทําการนี้ตอไป นอกจากนี้ ผูวาจางมีสิทธิระงับการจายคาจางท่ีตอง
ชําระสําหรับการใหบริการท่ีไดดําเนินการไปแลวเพ่ือเปนประกันการชําระคาเสียหาย 
  การวาจางตามสัญญานี้ไมทําใหผูรับจาง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจาง
มีฐานะเปนลูกจางของทางราชการหรือมีความสัมพันธในฐานะเปนลูกจางของผูวาจางตามกฎหมายแรงงาน 

 ขอ ๗  การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตให
จางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี          
ตามสัญญานี้ 
  กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตอง
ชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๘)..…..... (.....................) ของวงเงินของงาน 
ท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน..........................(๙)......................... 
เปนจํานวนเงิน.......…….…บาท (………………..……....……) ซ่ึงเทากับรอยละ.......…(๑๐)..….…(………………..…...) 
ของราคาจาง มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  

(๑๑) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางกําหนด หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา 
ผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตอง
หาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน
..............(……….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

ขอ ๙  การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให 
ผูรับจางไมสามารถทําการตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ ได  ผู รับจางจะตองแจงเหตุ 
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
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ทําการออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลว 
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทําการตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ 
ของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๐ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ๑๐.๑ ผนวก ๑ ....(รายละเอียดและเง่ือนไขการจางใหบริการรักษาความปลอดภัย)....  
       จํานวน.……....(…....……..) หนา 

๑๐.๒ ผนวก ๒ ......... (ใบเสนอราคา) …...... จํานวน..………(.................) หนา 
………………………………………….ฯลฯ…..…………………………………… 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ          
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย            
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ        
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
  
 

(ลงชื่อ)………………………………...……….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...………….ผูรับจาง 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
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รายละเอียดและเง่ือนไขแนบทายสัญญาจาง 
 

สัญญาเลขท่ี….….......(๑)…..……........ 
 

ขอบเขตของงาน 
 
 “ผูรับจาง” ตองจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
 ๑ รายละเอียดสถานท่ีของ “ผูวาจาง”        
 ๒ รายละเอียดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
จะประกอบดวย 

๒.๑ หัวหนาชุด     …………..(…………....) คน 
๒.๒ รองหัวหนาชุด    …………..(…………....) คน 
๒.๓ หัวหนาผลัด     …………..(…………....) คน 
๒.๔ ระดับผูควบคุม    …………..(…………....) คน 
๒.๕ พนักงานรักษาความปลอดภัย   …………..(…………....) คน 
๒.๖ สํารองปฏิบัติหนาท่ี    …………..(…………....) คน 
๒.๗ อ่ืนๆ     …………..(…………....) คน 

 รวมท้ังสิ้น     …………..(…………....) คน 
 พนักงานรักษาความปลอดภัยตองปฏิบัติหนาท่ีประจําทุกวัน ดังนี้ 

(๑)  วันปฏิบัติราชการตามปกติ …....(…......) ผลัดๆ ละ …....(….....) ชั่วโมง โดย 
ผลัดท่ี ๑ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง และ 
ผลัดท่ี ๒ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง  

(๒)  วันหยุดราชการปฏิบัติหนาท่ี …....(…......) ผลัดๆ ละ …....(….....) ชั่วโมง โดย 
ผลัดท่ี ๑ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง และ 
ผลัดท่ี ๒ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง  

 
…………….………..ฯลฯ………………………… 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางบริการรักษาความปลอดภัย 

(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 

 (๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 

 (๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับ 

มอบอํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 

 (๔)  ใหระบุชื่อนิติบุคคลผูรับจาง เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 

บริษัทจํากัด 

(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 

 (๖)  อัตราคาปรับใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 

สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึง

ราคาและลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา  

แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 

 (๘) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๗ กรณีผูรบัจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจาก

ผูวาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 

(๙)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  

เม่ือลงนามในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑)  เงินสด  

 (๒)  เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  

 (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 

 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 

ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 (๑๐)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๑) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 

 



แบบสัญญา 

สัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร 

     
  สัญญาเลขท่ี….…… (1) ........…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ...……………........……..……………….…………………………………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………..…………..……….………………...อําเภอ/เขต…………………..…….….……………………………... 
จังหวัด…….………………………………………… เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน ………………………….... พ.ศ. ……....……… 
ระหวาง ………………………………………………..………….…… (2) …..…….….………………………………………………………….. 
โดย ………..………….…………………………….…………..….…… (3) ………....…………………………………………..………………… 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง กับ ………….……..………..………… (4 ก) ..….………..……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………..…………………………………………………………….………….…….. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี..……………...........…ถนน……………….……………....ตําบล/แขวง….….……….…..……….….... 
อําเภอ/เขต……………………...…..…….จังหวัด………..…………………..…....โดย……….…………………………………..……... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……..…………  
ลงวันท่ี……………………..………...… (5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี………………..…………..) แนบทายสัญญานี้  
(6) (ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ  ……………..…………..… (4 ข) ……….……….…….....  
อยูบานเลขท่ี..…………….……..…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….……………. 
อําเภอ/เขต…………………….…………….…..จังหวัด…………...…..………….……......……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี................................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหเชา” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอตกลงเชา 
   ผูเชาตกลงเชาและผูใหเชาตกลงใหเชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ.................รุน................... 
หมายเลขเครื่อง........................................... จํานวน................(...................) เครื่อง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  
“เครื่องถายเอกสารท่ีเชา” เพ่ือใชในกิจการของผูเชาตามเอกสารแนบทายสัญญา ผนวก........  
  การเชาเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามวรรคหนึ่งมีกําหนดระยะเวลา...............(...............) ป  
...........(..........) เดือน ตั้งแตวันท่ี ...... เดือน..................... พ.ศ. ...... ถึงวันท่ี ....... เดือน ………………. พ.ศ. ....... 
  ผูใหเชารับรองวาเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามสัญญานี้เปนเครื่องถายเอกสารใหม  
ท่ีไมเคยใชงานมากอน ผูใหเชาไดชําระภาษี อากร คาธรรมเนียมตางๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมายแลว  
ผูใหเชามีสิทธินํามาใหเชาโดยปราศจากการรอนสิทธิ ท้ังรับรองวาเครื่องถายเอกสารท่ีเชามีคุณสมบัติ คุณภาพ 
และคุณลักษณะไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก....... และผูใหเชาไดตรวจสอบแลววา
เครื่องถายเอกสารท่ีเชาตลอดจนอุปกรณท้ังปวงปราศจากความชํารุดบกพรอง 

 (7) ขอ 2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
  ผูเชาตกลงชําระคาเชาแกผูใหเชาเปนรายเดือนตามเดือนปฏิทินในอัตราคาเชาเดือนละ 

...................................บาท (.....................................) ตอเครื่องถายเอกสารหนึ่งเครื่อง รวมเปนคาเชาท้ังสิ้นเดือนละ 

......................................บาท (........................................) โดยประเมินจากจํานวนสําเนาเอกสารท่ีถายท้ังสิ้นเดือนละ 

.....................(........................) แผน 
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  หากเดือนใดจํานวนสําเนาเอกสารท่ีผูเชาไดถายจากเครื่องถายเอกสารท่ีเชามีจํานวน
ท้ังสิ้น ไมถึง.....................(..........................) แผน การชําระคาเชาในเดือนนั้นใหเปลี่ยนเปนคิดคํานวณจากจํานวน
สําเนาเอกสารท่ีถายในเดือนนั้นๆ ในอัตราสําเนาแผนละ...............................บาท (.................................)  
  จํานวนสําเนาเอกสารท่ีถายตามความในสองวรรคกอน ใหหมายความถึงสําเนาเอกสาร 
ท่ีถายออกมาโดยเรียบรอยสมบูรณเทานั้น การวินิจฉัยวาสําเนาเอกสารแผนใดเปนสําเนาเอกสารท่ีเรียบรอย
สมบูรณหรือเปนสําเนาเอกสารเสีย ใหเปนดุลพินิจของผูเชาหรือเจาหนาท่ีของผูเชา และการวินิจฉัยดังกลาว 
ใหเปนท่ีสุด ผูใหเชาจะโตแยงใดๆ มิได 
  คาเชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม คาใชจายในการบํารุงรักษาและ
ซอมแซม คาตรวจสภาพ คาอะไหล คาวัสดุสิ้นเปลือง (ยกเวนคากระดาษถายเอกสาร) ไวดวยแลว 
  ในการชําระคาเชา ผูใหเชาตองสงใบแจงหนี้เรียกเก็บคาเชาเม่ือสิ้นเดือนแตละเดือน  
โดยผูเชาจะชําระคาเชาหลังจากท่ีไดตรวจสอบแลววาถูกตอง  
  ในกรณีท่ีการเชาเดือนแรกและเดือนสุดทายเปนการเชาไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหใชวิธีการ
คํานวณคาเชาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตอัตราคาเชาตามวรรคหนึ่งใหคิดเปนรายวัน     
ตามจํานวนวันท่ีเชาจริง โดยคํานวณจากเดือนหนึ่งมี 30 (สามสิบ) วัน และใหลดจํานวนสําเนาเอกสารท่ีระบุ
ตามวรรคสองลงตามสัดสวนนั้น 

(8)การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูเชาจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูใหเชา ชื่อธนาคาร………………..………………..สาขา………………………………..ชื่อบัญชี………………………......……...... 
เลขท่ีบัญชี……....……...……………………. ท้ังนี้ ผูใหเชาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหเชา 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชาตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ 3 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  3.1 ผนวก 1 ………………….(ใบเสนอราคา)…………............... จํานวน.....(…….) หนา 
  3.2 ผนวก 2 ….(แค็ตตาล็อก คุณลักษณะและรายละเอียด จํานวน.....(…….) หนา 
                   ของเครื่องถายเอกสารท่ีเชา)....... 
  3.3 ผนวก 3 ……………(กําหนดการบํารุงรักษา)…………...... จํานวน.....(…….) หนา 
                   ............................... ฯลฯ............................... 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 
ของผูเชา คําวินิจฉัยของผูเชาใหถือเปนท่ีสุด และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเชา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ 4 การสงมอบ 
  ผู ให เชาตองสงมอบและติดตั้ งเครื่องถายเอกสารท่ี เชาตามสัญญานี้  ให ถูกตอง 
ครบถวนตามสัญญานี้ ในลักษณะพรอมใชงานไดตามท่ีกําหนด ณ ........................ ภายในวันท่ี.......................... 
ซ่ึงผูใหเชาเปนผูจัดหาอุปกรณประกอบ พรอมท้ังเครื่องมือท่ีจําเปนในการติดตั้งและใชงาน โดยผูใหเชาเปน 
ผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
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  ท้ังนี้ ผูใหเชาตองแจงเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบเครื่องไดเปน
หนังสือตอผูเชา ณ .........................(9)........................ ในวันและเวลาทําการของผูเชากอนวันกําหนดสงมอบ
ตามวรรคหนึ่งไมนอยกวา...................(.......................) วันทําการของผูเชา 
  ในการสงมอบตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชาตองสงพนักงานมาดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ 
และแนะนําวิธีการใชเครื่องใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีระบุ
ไวในขอ 1 และสําเนาท่ีถายจะตองมีความชัดเจนสะอาดไมมีรอยหมึกเปอนตามสวนตางๆ โดยในการนี้ผูใหเชา
ไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ 5 การตรวจรับ 
  เม่ือผูเชาไดตรวจรับเครื่องถายเอกสารท่ีสงมอบตามขอ 4 และเห็นวาถูกตองครบถวน
ตามสัญญานี้แลว ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาไวเปนหนังสือ เพ่ือผูใหเชานํามาใช
เปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชา 
  ในการตรวจรับเครื่องถายเอกสารท่ีสงมอบตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาเครื่องถายเอกสาร 
ซ่ึงผูใหเชาสงมอบไมถูกตองครบถวนตามสัญญา หรือติดตั้งและสงมอบถูกตองครบถวนภายในกําหนด 
แตไมสามารถใชงานไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพตามสัญญา ผูเชาทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับเครื่องถาย
เอกสารนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนําเครื่องถายเอกสารนั้นกลับคืนไปทันที และตองนําเครื่องถาย
เอกสารเครื่องใหมท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน หรือไมต่ํากวาเครื่องถายเอกสารท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ มาสงมอบใหใหม 
ภายใน………....(..…..………..) วัน ดวยคาใชจายของผูใหเชาเองท้ังสิ้น และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว            
ผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบไมได 
  หากผู ให เชาไมนําเครื่องถายเอกสารท่ีสงมอบไม ถูกตองกลับคืนไปในทันทีดังกลาว 
ในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแกเครื่องถายเอกสารนั้น ผูเชาไมตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบ
ครบจํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด ผูเชามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการรับมอบ
เฉพาะสวนนั้นก็ได ในกรณีเชนนี้ผูเชาจะชําระคาเชาเฉพาะเครื่องถายเอกสารท่ีเชาท่ีรับมอบไว 

 ขอ 6 การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมสามารถสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหแกผูเชาไดโดยครบถวน
ถูกตองภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือถาผูใหเชาไมดําเนินการหรือไมสามารถซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสาร
ท่ีเชาภายในระยะเวลาตามขอ 8.2 และผู ให เชาไมจัดหาเครื่องถายเอกสารใหผู เชาใชแทนตามขอ 8.3  
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาหรือจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูใหเชาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผูใหเชามีสิทธิของดหรือลด 
คาปรับหรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาดังกลาว โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว 
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูเชาทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี  
 ถาผูใหเชาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาไดสละสิทธิเรียกรอง        
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ ง  
อยูในดุลพินิจของผูเชาท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ 7 การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมเครื่องถายเอกสารท่ีเชา 
  ผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ 
ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยตองจัดหาชางผูมีความรู ความชํานาญ และฝมือดีมาตรวจสอบ บํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตลอดอายุสัญญาเชานี้ อยางนอยเดือนละ...................(...................) ครั้ง 
โดยใหมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา................(...................) วัน 
  สิ่งของท่ีใชสิ้นเปลืองทุกชนิดรวมท้ังอะไหล ยกเวนกระดาษสําหรับถายเอกสาร ผูใหเชา 
จะเปนผูจัดสงใหโดยไมคิดมูลคา โดยท่ีผูใหเชาจะจัดใหมีไวในความครอบครองของผูเชาใหเพียงพออยูเสมอ 
อุปกรณสิ้นเปลืองดังกลาว เชน ลูกโมถายภาพ ผงหมึก ผงประจุภาพ หมึกพิมพ วัสดุท่ีใชทําความสะอาด 
ถุงกรอง แปรง น้ํามันหลอลื่น และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเครื่องถายเอกสารใชงานไดตามปกติตลอดเวลา 

 ขอ 8 หนาท่ีของผูใหเชา  
  8.1 ผูใหเชามีหนาท่ีฝกอบรมวิธีใชเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหแกเจาหนาท่ีของผูเชา    
จนสามารถใชงานเครื่องถายเอกสารได และผูใหเชาตกลงจะฝกอบรมวิธีการใชเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหแก
เจาหนาท่ีของผูเชาทุกครั้ง หากผูเชารองขอโดยเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายเจาหนาท่ีของผูเชาและ
เจาหนาท่ีคนนั้นยังไมเคยไดรับการฝกอบรมมากอนโดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมท้ังสิ้น 
  8.2 ในกรณีเครื่องถายเอกสารท่ีเชาชํารุดบกพรองหรือขัดของใชงานไมไดตามปกติ  
ผูใหเชาจะตองจัดใหชางท่ีมีความรูความชํานาญและฝมือดีมาจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดี
ตามปกติ โดยผูใหเชาจะตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขในทันทีท่ีไดรับแจงจากผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูเชาแลว และใหแลวเสร็จใชงานไดดีดังเดิมอยางชาตองไมเกิน......(10)....... (...................) ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 
ท่ีไดรับแจง 
  8.3 ในกรณีท่ีเครื่องถายเอกสารท่ีเชามีความชํารุดบกพรองหรือขัดของใชงานไมได
ตามปกติ และการซอมแซมตองใชเวลาเกินกวา............. (.............) ชั่วโมง ตามท่ีกําหนดในขอ 8.2 หรือไมอาจ
ซอมแซมแกไขใหดีไดดังเดิม ผูใหเชาตองจัดหาเครื่องถายเอกสารท่ีมีคุณสมบัติ คุณภาพ ความสามารถ  
และประสิทธิภาพในการใชงานไมต่ํากวาของเครื่องเดิมมาใหผูเชาใชแทนทันที  

 ขอ 9 คาปรับกรณีความชํารุดบกพรองของเครื่องถายเอกสาร 
  ถาผูใหเชาไมดําเนินการหรือไมสามารถซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสารท่ีเชาภายใน
ระยะเวลาตามขอ 8.2 และผูใหเชาไมจัดหาเครื่องถายเอกสารใหผูเชาใชแทนตามขอ 8.3 ผูใหเชายินยอม 
ใหผูเชาปรับเปนรายวัน ในอัตราวันละ........(11)........ บาท (............................) ตอเครื่อง ตั้งแตพนกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 8.2 จนถึงวันท่ีผูใหเชาซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติ หรือผูใหเชาจัดหา
เครื่องถายเอกสารมาใหผูเชาใชงานแทน หรือจนกวาผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ ผูเชาไมตองจาย              
คาเชาในระหวางเวลาท่ีผูเชาไมสามารถใชเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามสัญญานี้ โดยยินยอมใหผูเชาหักคาปรับ
ดังกลาวออกจากคาเชาตามขอ 2 หรือบังคับเอาจากหลักประกันตามขอ 10 ก็ได 

 ขอ 10 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะทําสัญญานี้ผูใหเชาไดนําหลักประกันเปน……………..….(12)……………..……….. 
เปนจํานวนเงิน…………..……......บาท (………………………….) ซ่ึงเทากับรอยละ……..(13)…..…(….…..…………...) 
ของคาเชาท้ังหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูเชาเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี ้  
 (14) กรณีผูให เชาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
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คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด    
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกัน
ตลอดไปจนกวาผูใหเชาพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด  
ท้ังปวงของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง    
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชา
สงมอบและติดตั้งเครื่องถายเอกสารลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาการเชาตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูใหเชา 
ตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชา
ภายใน….........(...............) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวตามขอนี้ ผูเชาจะคืนใหแกผูใหเชาโดยไมมีดอกเบี้ย 
เม่ือผูใหเชาพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ 11 การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามสัญญาแลว ถาผูใหเชาไมสงมอบ
เครื่องถายเอกสารท่ีเชา หรือสงมอบแตเพียงบางสวนใหแกผูเชา หรือสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาไมตรง 
ตามสัญญาหรือมีคุณลักษณะเฉพาะไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถ 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือใชงานไดไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง 
ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของ 
ผูเชาท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชา 
 ในกรณี ท่ีผู เชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู เชามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน            
ตามขอ 10 เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูเชาจะเห็นสมควร และถาผูเชาตองเชา            
เครื่องถายเอกสารจากบุคคลอ่ืนท้ังหมดหรือแตบางสวนภายในกําหนด……..(15).…….(………………....) เดือน 
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ รวมท้ัง
คาใชจายใดๆ ท่ีผูเชาตองใชจายในการจัดหาผูใหเชาเครื่องถายเอกสารท่ีเชารายใหมดังกลาวดวย 
 ในกรณีมีความจําเปน ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาเชานี้กอนครบกําหนดระยะเวลา
การเชาได โดยแจงเปนหนังสือใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผูใหเชาจะไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากผูเชา 

 ขอ 12 คาปรับกรณีสงมอบลาชา 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาลวงเลยกําหนดสงมอบตามขอ 4  
และผูเชามิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวัน 
สําหรับเครื่องถายเอกสารท่ียังไมไดสงมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ........(16).........บาท (.........................)  
ตอเครื่อง นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูใหเชาไดนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชามาสงมอบ
ใหแกผูเชาจนถูกตองครบถวน  
 ในระหวางท่ีผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๑๐ 
กับเรียกรองใหชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสองก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรอง 
ใหชําระคาปรับไปยังผูใหเชาเม่ือครบกําหนดสงมอบดังกลาวแลว ผูเชามีสิทธิท่ีจะปรับผูใหเชาจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาไดอีกดวย 
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 ขอ 13 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูเชา ผูใหเชาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก 
ผูเชาโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.........................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา  
หากผูใหเชาไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูเชามีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาเชาท่ีตอง
ชําระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวน
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(.........................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูเชา 

 ขอ 14 การโอนสิทธิของผูใหเชา 
  ในระหวางอายุสัญญาเชา หามผูให เชาโอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญาหรือกรรมสิทธิ ์
ในเครื่องถายเอกสารท่ีเชาแกบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชากอน 

 ขอ 15 การนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชากลับคืนเม่ือสัญญาส้ินสุดลง 
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงไมวาจะเปนการบอกเลิกสัญญาหรือครบกําหนดเวลาตามสัญญา 
ผูใหเชาตองนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชากลับคืนไปภายใน........................(..........................) วัน โดยผูใหเชาเปน
ผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  ถาผูใหเชาไมนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ผูเชาไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดแกเครื่องถายเอกสารท่ีเชาอันมิใชความผิดของผูเชา 

 ขอ 16 ขอจํากัดความรับผิดของผูเชา 
  ผูเชาไมตองรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายเม่ือเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติใดๆ หรือ 
การโจรกรรมเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตลอดจนการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกเครื่องถายเอกสาร   
ท่ีเชาอันไมใชเกิดจากความผิดของผูเชาตลอดระยะเวลาท่ีเครื่องถายเอกสารอยูในความครอบครองของผูเชา 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว
คนละหนึ่งฉบับ 

 

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

        (……………………….…………………….) 

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

        (……………………….…………………….) 

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

        (……………………….…………………….) 

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

        (……………………….…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(1)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(2)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(3)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับ 

มอบอํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม………...… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม………......……….. 
(4)  ใหระบุชื่อผูใหเชา 

 ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(5)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(6)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

  (7)  หนวยงานของรัฐอาจกําหนดเง่ือนไขการจายคาเชาใหแตกตางไปจากแบบสัญญาท่ีกําหนดได
ตามความเหมาะสมและจําเปนและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบ หากหนวยงานของรัฐเห็นวา 
จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบกอน 

  (8)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (9)  ชื่อสถานท่ีหนวยงานของรัฐ 

(10)  ใหพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสมของการใชงาน 
 (11)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 9 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ขอ 162  สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐผู เชาท่ีจะพิจารณา  
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูใหเชาจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัต ิ
ตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(12)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(13)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
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(14)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(15)  กําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม เชน 3 เดือน 
(16)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 12 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ขอ 162 สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐผู เชาท่ีจะพิจารณา  
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูใหเชาจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัต ิ
ตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย  

 



แบบสัญญา 
สัญญาแลกเปล่ียน 

 
สัญญาเลขท่ี …………(๑)…………….. 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ……………………………………………….………… ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต……………………… จังหวัด……….…….………… เม่ือวันท่ี ………. เดือน ............................. พ.ศ. ....... 
ระหวาง …….…....(๒)….……… โดย …….………(๓)…….….…… ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหแลกเปลี่ยน” 
ฝายหนึ่ง กับ ……………(๔ ก)……………… ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………….…. มีสํานักงานใหญ 
อยูเลขท่ี………….. ถนน…….….…….. ตําบล/แขวง…………….. อําเภอ/เขต…………….…… จังหวัด…………………..
โดย ………………..………… ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท……….………………........................... ลงวันท่ี……….........…………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจ 
ลงวันท่ี……………….….) แนบทายสัญญานี้ (๖) (ในกรณีท่ีผูรับแลกเปลี่ยนเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา 
กับ …..........…(4 ข)……..…. อยูบานเลขท่ี……..…. ถนน……. ตําบล/แขวง………… อําเภอ/เขต…………………..
จังหวัด…………… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
แนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับแลกเปลี่ยน” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑ ขอตกลงแลกเปล่ียน 
 ผูใหแลกเปลี่ยนตกลงใชสิ่งของตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ซ่ึงเปนของ    
ผูใหแลกเปลี่ยนเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ ซ่ึงเปนของผูรับแลกเปลี่ยน 
และผูรับแลกเปลี่ยนตกลงรับแลกเปลี่ยนสิ่งของดังกลาวโดยในการนี้…………………….(ผูใหแลกเปลี่ยนหรือ    
ผูรับแลกเปลี่ยน)………………….ตกลงจายเงินจํานวน…………..บาท (………………….) ใหแก………….(ผูรับแลกเปลี่ยน
หรือผูใหแลกเปลี่ยน)……….... เปนการเพ่ิมเติมดวย 
 คาขนสง และคาใชจายตางๆ อันเกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยน ผูรับแลกเปลี่ยน 
เปนผูรับผิดชอบ 
 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ รายการสิ่งของของผูใหแลกเปลี่ยน  จํานวน…….….(…….….) หนา 
๒.๒ ผนวก ๒ รายการสิ่งของพรอมราคาสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน  
       จํานวน…….….(…….….) หนา 
๒.๓ ผนวก ๓ (7) รายการคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน 
       จํานวน…….….(…….….) หนา 
๒.๔ ผนวก ๔ (8) แค็ตตาล็อก/ภาพถายของสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน 
       จํานวน…….….(…….….) หนา 

  …………………….…ฯลฯ………………………… 
 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใช
ขอความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับแลกเปลี่ยนจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูใหแลกเปลี่ยน คําวินิจฉัยของผูใหแลกเปลี่ยนใหถือเปนท่ีสุด และผูรับแลกเปลี่ยน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูใหแลกเปลี่ยนท้ังสิ้น 
 
 



- ๒ - 
 

 ขอ ๓ การตรวจสอบส่ิงของ 
 ในวันทําสัญญานี้ ผูรับแลกเปลี่ยนไดตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของท่ีผูใหแลกเปลี่ยน 
ใชแลกเปลี่ยนตามสัญญานี้ และปรากฏวาเปนท่ีพอใจของผูรับแลกเปลี่ยนแลว 
 

 ขอ ๔ การรับรองคุณภาพ 
 ผูรับแลกเปลี่ยนรับรองวาสิ่งของท่ีนํามาแลกเปลี่ยนกับผูใหแลกเปลี่ยนตามสัญญานี ้
มีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก... และปราศจากการรอนสิทธิ 
ไมวาในกรณีใด 
 ในกรณีท่ีเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดลอง ผูรับแลกเปลี่ยน
รับรองวาเม่ือตรวจทดลองแลวตองมีคุณภาพไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย 
 

 ขอ ๕ การสงมอบ 
 ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองสงมอบสิ่งของท่ีแลกเปลี่ยนพรอมเงิน (ถามี) ตามท่ีกําหนดไว
ในขอ ๑ ใหแกผูใหแลกเปลี่ยน ณ ……………(9)………..…. ภายในวันท่ี ……. เดือน …..……………….. พ.ศ. ....... 
ใหถูกตองและครบถวน 
 สิ่งของท่ีสงมอบจะตองบรรจุในหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสงมอบ
หลายครั้ง ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูให
แลกเปลี่ยน ณ …….….……(๑0)…….……… ในวันและเวลาทําการของผูใหแลกเปลี่ยน กอนวันสงมอบ 
ไมนอยกวา..…….……(…………….) วันทําการของผูใหแลกเปลี่ยน 
 

 ขอ ๖ การตรวจรับ 
  เม่ือผูใหแลกเปลี่ยนไดตรวจรับสิ่งของพรอมเงิน (ถามี) ท่ีสงมอบถูกตองครบถวน 
ตามสัญญาแลว ผูใหแลกเปลี่ยนจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูรับแลกเปลี่ยน              
นํามาเปนหลักฐานการขอรับสิ่งของท่ีใหแลกเปลี่ยนตามขอ ๑ พรอมเงิน (ถามี) ของผูใหแลกเปลี่ยน 
ณ ……....……..…(๑1)…..………...….. ซ่ึงผูรับแลกเปลี่ยนจะตองมารับมอบสิ่งของดังกลาวไปใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนด…………………(…………………………) วัน นับถัดจากวันไดรับหลักฐานการรับมอบ หากพนกําหนดนี้แลว 
ผูรับแลกเปลี่ยนไมมารับสิ่งของท่ีแลกเปลี่ยนโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวาผูรับแลกเปลี่ยนยินยอมและ
สละกรรมสิทธิ์ใหผูใหแลกเปลี่ยน 
 ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูรับแลกเปลี่ยนสงมอบไมตรงตามสัญญา 
ผู ใหแลกเปลี่ยนทรงไว ซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไมรับสิ่ งของนั้น และปฏิ เสธท่ีจะไมสงมอบสิ่งของซ่ึงเปนของ                      
ผูใหแลกเปลี่ยน ในกรณีเชนวานี้ผูรับแลกเปลี่ยนตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและ 
นําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูรับแลกเปลี่ยนเอง 
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับแลกเปลี่ยนจะนํามาเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญา
หรือของดหรือลดคาปรับไมได 
 

 ขอ ๗ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูรับแลกเปลี่ยนตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของท่ี      
ผูรับแลกเปลี่ยนนํามาแลกเปลี่ยนตามสัญญานี้เปนเวลา……..(๑2)….…..(…….….) ป ..…...(.……….) เดือน ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ีผูใหแลกเปลี่ยนไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของนั้นเกิดความชํารุดบกพรอง
หรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยู          
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ในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน….............(….....……….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูใหแลกเปลี่ยน 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูรับแลกเปลี่ยนไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูรับแลกเปลี่ยน โดยผูรับแลกเปลี่ยน
ตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบซอมแซมหรือแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของ          
อันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติโดยเร็ว และไมอาจรอคอยใหผูรับแลกเปลี่ยนแกไขในระยะเวลาท่ี
กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิเขาจัดการซอมแซมแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของ
นั้นเอง หรือใหผูอ่ืนซอมแซมแกไขความชํารุดบกพรอง โดยผูรับแลกเปลี่ยนตองรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ท้ังหมด 
 การท่ีผูใหแลกเปลี่ยนทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูรับแลกเปลี่ยน          
ไมทําใหผูรับแลกเปลี่ยนหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับแลกเปลี่ยนไมชดใชคาใชจายหรือ
คาเสียหายตามท่ีผูใหแลกเปลี่ยนเรียกรอง ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาได 
 

 ขอ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับแลกเปลี่ยนไดนําหลักประกันเปน................(๑3)….......……… 
เปนจํานวนเงิน…………........บาท (…………………………….) ซ่ึงเทากับรอยละ..........(๑4)..……… (……..………….) 
ของราคาสิ่งของท้ังหมดตามผนวก ๒ มามอบไวแกผูใหแลกเปลี่ยนเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 กรณีผูรับแลกเปลี่ยนใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด  
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ         
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับแลกเปลี่ยนพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง ตองมีอายุครอบคลุม             
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับแลกเปลี่ยนตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบให
ดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลงหรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับแลกเปลี่ยนตลอดอายุสัญญา   
ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูรับแลกเปลี่ยนสงมอบสิ่งของท่ีลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบ    
หรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูรับแลกเปลี่ยนตองหา
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูใหแลกเปลี่ยน
ภายใน................(…………………) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหแลกเปลี่ยน 
 หลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบไวตามขอนี้ ผูใหแลกเปลี่ยนจะคืนใหแก 
ผูรับแลกเปลี่ยนโดยไมมีดอกเบี้ยเม่ือผูรับแลกเปลี่ยนพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 
 

 ขอ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
 ถาผูรับแลกเปลี่ยนไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเม่ือครบกําหนดสงมอบ
สิ่งของตามสัญญานี้แลว ถาผูรับแลกเปลี่ยนไมสงมอบสิ่งของ พรอมเงิน (ถามี) ท่ีตกลงแลกเปลี่ยนใหแก 
ผูใหแลกเปลี่ยน หรือสงมอบไมถูกตองหรือไมครบจํานวน ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมด 
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หรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูใหแลกเปลี่ยนท่ีจะเรียกรอง
คาเสียหายจากผูรับแลกเปลี่ยน 
 ในกรณีท่ีผูใหแลกเปลี่ยนใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิริบหรือบังคับ
จากหลักประกันตามขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูใหแลกเปลี่ยนจะเห็นสมควร
และถาผูใหแลกเปลี่ยนไดรับความเสียหายประการใดนอกเหนือจากนี้ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองชดใชคาเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนดวย 
 

 ขอ ๑๐ คาปรับ 
 ในกรณีท่ีผูใหแลกเปลี่ยนมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูรับแลกเปลี่ยนจะตอง
ชําระคาปรับใหแกผูใหแลกเปลี่ยนเปนรายวัน ในอัตรารอยละ.........(๑5).........(…………..………..…) ของราคา
สิ่งของ และ/หรือเงิน (ถามี) ท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ี 
ผูรับแลกเปลี่ยนไดนําสิ่งของ และ/หรือเงิน (ถามี) มาสงมอบใหแกผูใหแลกเปลี่ยนจนถูกตองครบถวน     
ตามสัญญา  
 การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงแลกเปลี่ยนประกอบกันเปนชุด แตผูรับแลกเปลี่ยน 
สงมอบเพียงบางสวนหรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ        
ใหถือวายังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด  
 ในระหวางท่ีผูใหแลกเปลี่ยนยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูใหแลกเปลี่ยน
เห็นวาผูรับแลกเปลี่ยนไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูใหแลกเปลี่ยนจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา         
และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๘ กับเรียกรองใหชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกําหนดไว 
ในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถาผูใหแลกเปลี่ยนไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูรับแลกเปลี่ยน 
เม่ือครบกําหนดสงมอบตามสัญญาแลว ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับแลกเปลี่ยนจนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
ไดอีกดวย 
 

 ขอ  11 การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ  
 ในกรณี ท่ี มีเหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู ใหแลกเปลี่ยน         
หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูรับแลกเปลี่ยนไมตองรับผิดตามกฎหมาย  
หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับแลกเปลี่ยนไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเง่ือนไขและกําหนดเวลา
แหงสัญญานี้ได ผูรับแลกเปลี่ยนมีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตอง
แจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูใหแลกเปลี่ยนทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน
นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
 ถาผูรับแลกเปลี่ยนไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับแลกเปลี่ยน 
ไดสละสิทธิเรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูใหแลกเปลี่ยนซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง          
หรือผูใหแลกเปลี่ยนทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูใหแลกเปลี่ยนท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ  ๑2 ขอจํากัดความรับผิดของผูใหแลกเปล่ียน 
 ผูใหแลกเปลี่ยนจะไมตองรับผิดใดๆ ตอผูรับแลกเปลี่ยน เวนแตท่ีระบุในสัญญานี้ 

 

ขอ  13 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับแลกเปลี่ยนไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม      
จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูใหแลกเปลี่ยน ผูรับแลกเปลี่ยนตองชดใชคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูใหแลกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(.................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหแลกเปลี่ยน หากผูรับแลกเปลี่ยนไมชดใชใหถูกตองครบถวน
ภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิท่ีจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
แลวยังไมเพียงพอ ผูรับแลกเปลี่ยนยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด................(................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูใหแลกเปลี่ยน 

 
 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ       
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….ผูใหแลกเปลี่ยน 
       (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)………………………………………....ผูรับแลกเปลี่ยน 
       (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
       (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)……………………………………….....พยาน 
       (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาแลกเปล่ียน 
 (1) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
 (2) ใหระบุชื่อหนวยงานของรฐัท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข เปนตน 
 (3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบ
อํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม................ หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม......................... 
 (4) ใหระบุชื่อผูรับแลกเปลี่ยน 

 ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

  (5) เปนขอความ หรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญา อาจเลือกใช หรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
  (6) เปนขอความ หรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญา อาจเลือกใช หรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
  (7) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
  (8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
  (9) ใหระบุสถานท่ีสงมอบสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน  
 (10) ใหระบุสถานท่ีท่ีจะใหผูรับแลกเปลี่ยนจะตองไปยื่นหนังสือแจงกําหนดการสงมอบของ 
 (11) ใหระบุสถานท่ีท่ีจะใหผูรับแลกเปลี่ยนมารับมอบสิ่งของท่ีใหแลกเปลี่ยน 
 (12) ระยะเวลาประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะ 
ของสิ่งของท่ีรับแลกเปลี่ยน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูใหแลกเปลี่ยน 
 (13) “หลักประกัน” หมายถึงหลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  
เม่ือลงนามในสัญญาเพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา คือ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย (Bankers Cheques) ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลง
วันท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนดโดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (14) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
 (15) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 10 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ 0.10 - 0.20 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162  



แบบสัญญา 
สัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง 

 
สัญญาเลขท่ี………….……(๑)...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ....………………..……………………………..………………………………………………….......
ตําบล/แขวง………………..………..………………….………………...อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………………….………. เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....……… 
ระหวาง…………………………….………………….……………………… (๒) ……….………………………………………………………………..
โดย………...…………….……………………………………….……..…… (๓ ) …….…..…………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….……..………..…… (๔ ก) ……………...………………….….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………………….....……ถนน……………….……..………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......……………..…… 
ลงวันท่ี………………………….…...… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...……………….…..........…..) แนบทายสัญญานี้ 
(๖) (ในกรณีท่ีผูใหบริการเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………………........….… (๔ ข) ………………….....  
อยูบานเลขท่ี ……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..…………………...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี..................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี)้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหบริการ” อีกฝายหนึ่ง 
 ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ภาค ก. การออกแบบ 

 ขอ ๑ ขอตกลงวาจางงานออกแบบ 
  ๑.๑ ผูวาจางตกลงจางและผูใหบริการตกลงรบัจางออกแบบ.............................……(ชื่อโครงการ
และรายละเอียดท่ีสําคัญทุกรายการ)………...........................................................................................................…….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
.................................................................................................................................................................................... 
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ................... โดยผูใหบริการจะตอง
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๑.๒ ผูใหบริการจะตองเริ่มลงมือทํางานภายในวันท่ี …..… เดือน ………………..….. พ.ศ. …….…  
และจะตองดําเนินการออกแบบตามสัญญานี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ……... เดือน ……………………… พ.ศ. …..….. 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๒.๑ ผนวก ๑ ……….(………………….)………… จํานวน………..(………………) หนา 
 ๒.๒ ผนวก ๒ ……….(………………….)………… จํานวน………..(………………) หนา 
                   …………………………………...ฯลฯ……………..……………………. 
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  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ         
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูใหบริการไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

 ขอ ๓ คาจางงานออกแบบและการจายเงิน 
  ๓.๑ ผูวาจางและผูใหบริการ ไดตกลงราคาคาจางงานออกแบบตามสัญญานี้ เปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น……………………..บาท (……………..………….……..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนเงินจํานวน……………………..บาท 
(………………………………….…) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
  ๓.๒ ผูวาจางตกลงจายคาจางใหแกผูใหบริการเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี ๑ จํานวนรอยละ……...(……..) ของคาจางงานออกแบบตามขอ ๓.๑ เปนเงิน…………...
บาท (……………………………) จะจายใหเม่ือ.……………….…..…และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวา
ครบถวนถูกตองและตรวจรบัเรียบรอยแลว 
  งวดท่ี ๒ จํานวนรอยละ……..(……….) ของคาจางงานออกแบบตามขอ ๓.๑ เปนเงิน…………...
บาท (…………………..………) จะจายใหเม่ือ……………….…….…และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวา
ครบถวนถูกตองและตรวจรบัเรียบรอยแลว 
  งวดท่ี ๓ จํานวนรอยละ……..(……..) ของคาจางงานออกแบบตามขอ ๓.๑ เปนเงิน….....……...
บาท (……………….…………) จะจายใหเม่ือ………………...........และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวา
ครบถวนถูกตองและตรวจรบัเรียบรอยแลว 
   ……………………………….…..……ฯลฯ………………….……….……………. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน…………………………….บาท (……..……..…………………….) จะจายให
เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานออกแบบจากผูใหบริการครบบริบูรณและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลว            
เห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยตามสัญญาแลว 
  (๗) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ   
ผูใหบริการ ชื่อธนาคาร………………....……สาขา………………..………ชือ่บัญชี.……….…..………เลขท่ีบัญชี……..…..………… 
ท้ังนี้ ผูใหบริการตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด 
(ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี ้        
ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหบริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารของผูใหบริการ ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด 
แลวแตกรณี) 

 ขอ ๔ หนาท่ีของผูใหบริการงานออกแบบ 
  ๔ .๑ ผู ใหบริการจะตองสงมอบผลงาน พรอมท้ังแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
จํานวน………..…(…………..) ชุด ใหแกผูวาจางในวันสงมอบงานตามสัญญา 
  ๔.๒ ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์ในผลงานท่ีผูใหบริการไดออกแบบตามสัญญานี้แตเพียง     
ฝายเดียว และผูใหบริการจะนําผลงาน และ/หรอืรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปใช 
หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในสัญญานี้ไมได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
   ผูใหบริการจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง 
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  ๔.๓ ในกรณีท่ีผลงานของผูใหบริการบกพรองอันเนื่องมาจากผูใหบริการมิไดดําเนินการ 
ใหถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน และ/หรือ
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไมเปนไปตามความประสงคของผูวาจาง ผูใหบริการตองรีบทําการแกไข 
ใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ จากผูวาจางอีก ถาผูใหบริการหลีกเลี่ยงหรือ
บิดพลิ้วไมรีบจัดการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยในกําหนดเวลาท่ีผูวาจางแจงเปนหนังสือ ผูวาจางมีสิทธิจางผูใหบริการรายอ่ืน
ทําการแทน โดยผูใหบริการจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางหรือคาใชจายใดๆ ในการนี้แทนผูวาจางโดยสิ้นเชิง  
  ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากการท่ีผูใหบริการ 
ไดออกแบบงานไมถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน
และ/หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผูใหบริการจะตองรีบทําการแกไขความเสียหายดังกลาว ภายในเวลา 
ท่ีผูวาจางกําหนดให ถาผูใหบริการไมสามารถแกไขได ผูใหบริการจะตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยสิ้นเชิง  
ซ่ึงรวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และโดยสวนท่ีเก่ียวเนื่องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ดวย 
  ๔.๔ หากผูใหบริการมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาผูใหบริการไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  
หรือลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จไปแลว หรือผูใหบริการทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย  
หรือขาดคุณสมบัติการเปนผูใหบริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือบอกเลิกสัญญาแลว ผูวาจางมีสิทธิบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดทันที และมีสิทธิเรียกคาเสียหายอ่ืน (ถามี)  
จากผูใหบริการดวย 
  ๔.๕ ระหวางดําเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก. ผูวาจางอาจขอใหผูใหบริการเปลี่ยนแปลง
แกไขรายละเอียดเล็กนอยในสวนท่ีไมกระทบตอโครงสรางท่ีสําคัญ และเปนไปตามมาตรฐานงานกอสรางท่ีผูใหบริการ
ไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลว โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมอีก 
  ๔.๖ ผูใหบริการจะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใดๆ กับผูรับจางในงานกอสรางท่ี
ผูใหบริการไดออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธเก่ียวของกับผูรับจาง ไมวาโดยตรงหรือโดยออม  
และจะตองไมรวมกับผูรับจางกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนเหตุใหผูวาจาง 
ไดรับความเสียหาย 
  ๔.๗ กรณีท่ีผูใหบริการทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในขอ ๑ ผูใหบริการจะตอง 
เสียคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ...............(................) ของวงเงินคาจางตามขอ ๓ นับถัดจาก
วันครบกําหนดในขอ ๑ จนถึงวันท่ีผูใหบริการปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน 

 ภาค ข. การควบคุมงาน 

 ขอ ๕ ขอตกลงวาจางงานควบคุมงานกอสราง 
  ๕.๑ ผูวาจางตกลงจางและผูใหบริการตกลงรับจางควบคุมงานกอสราง..................................
(ชื่อโครงการและรายละเอียดท่ีสําคัญทุกรายการ)................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................                  
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา ท้ังนี้ ผูใหบริการจะเปนผูควบคุมงานกอสราง
แทนผูวาจางตามสัญญาจางกอสราง....................................... ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาจางกอสราง” 
ระหวางผูวาจางกับผูรับจางกอสราง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับจาง”  
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  ๕.๒ ผูใหบริการจะตองควบคุมงานใหเปนไปตามสัญญาจางกอสรางและถูกตองตามหลัก
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ        
และจะตองรับผิดชอบตอผูวาจางจนกวางานตามสัญญาจางกอสรางจะแลวเสร็จตามแบบและรายละเอียดประกอบ
แบบในภาค ก. ของสัญญานี้  

 ขอ ๖ คาจางควบคุมงานกอสรางและการจายเงิน 
  ผูวาจางและผูใหบริการไดตกลงราคาคาจางควบคุมงานตามสัญญานี้ เปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น…………..……บาท (………...…….……) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนเงินจํานวน……………..บาท (……………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยผูวาจางจะแบงจายคาจางใหแกผูใหบริการเปนรายเดือน 
เดือนละเทาๆ กัน ตามอายุสัญญาจางกอสรางเปนเงินเดือนละ…………………บาท (………..……………) โดยจะจายให
เม่ือผูใหบริการไดควบคุมงาน และทํารายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอตอผูวาจาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 
  (๘) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูใหบริการ ชื่อธนาคาร………….......……..…….…สาขา………………..........…………ชื่อบัญชี....…….……………………… ท้ังนี้  
ผูใหบริการตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี)  
ท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับ
กรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหบริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูใหบริการ ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด 
แลวแตกรณี) 

 ขอ ๗ หนาท่ีของผูใหบริการงานควบคุมงานกอสราง 
  ๗.๑ ผูใหบริการจะตองจัดใหมีบุคลากรผูควบคุมงานท่ีมีความรูและความชํานาญงานมา
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญาจางกอสรางและใหสอดคลองกับแผนการทํางานของ              
ผูใหบริการท่ีปรากฏในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก........... 
  ผูใหบริการจะตองสงรายชื่อบุคลากรผูควบคุมงาน ใหผูวาจางใหความเห็นชอบเปนหนังสือ 
และในกรณีท่ีบุคลากรผูควบคุมงานคนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูใหบริการจะตอง
เสนอชื่อบุคลากรผูควบคุมงานท่ีมีความรูความชํานาญท่ีเหมาะสมปฏิบัติงานแทน และผูท่ีปฏิบัติงานแทนในกรณี
ดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  ๗.๒ ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของบุคลากรผูควบคุมงานจะเกิด 
ความเสียหายแกงานตามสญัญาจางกอสรางไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะใหผูใหบริการเปลี่ยนบุคลากร
ผูควบคุมงานบางคน หรือท้ังหมดนั้นได และผูใหบริการตองดําเนินการตามความประสงคของผูวาจางโดยเร็ว 
  การเปลี่ยนบุคลากรผูควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูใหบริการจะตองเสนอรายชื่อ
บุคลากรผูควบคุมงานท่ีจะปฏิบัติงานแทนนั้นตอผูวาจางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
  ๗.๓ ถาปรากฏวาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวในสัญญาจางกอสราง
เปนหนาท่ีของผูใหบริการท่ีจะตองสั่งใหผูรับจางดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามรายละเอียดดังกลาว 
  ในกรณี ท่ีตองแก ไขปรับปรุงแบบหรือรายการท่ี กําหนดเนื่ องจากมีความจํ าเป น              
ทางดานสถาปตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมิฉะนั้น 
จะเกิดความเสียหายได หรือเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผูใหบริการมีอํานาจสั่งระงับ 
การดําเนินงานของผูรับจางไวกอน หรือในกรณีเรงดวนอาจสั่งการแกไขไดตามความจําเปน และเม่ือไดดําเนินการ 
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ไปแลวจะตองทําหนังสือรายงานใหผูวาจางทราบโดยเร็วท่ีสุด อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีจะทําใหผูวาจางตองรับภาระ
การเงินเพ่ิมข้ึนแลว ผูใหบริการตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
  ๗.๔ ในกรณีท่ีสัญญาจางกอสรางตองเลิกไปหรืองานตามสัญญาจางกอสรางระงับลงชั่วคราว
ดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูวาจางมีสิทธิปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑) งดจายเงินคาจางควบคุมงานใหแกผูใหบริการตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาจางกอสราง
ตองเลิกไปหรืองานตามสัญญาจางกอสรางระงับลงชั่วคราว แตจะจายเงินคาจางใหแกผูใหบริการเม่ืองาน 
ตามสัญญาจางกอสรางนั้นไดดําเนินการตอไป ไมวาจะโดยผูรับจางรายเดิมหรือผูรับจางรายอ่ืน 
  (๒) บอกเลิกสัญญาจางควบคุมงานฉบับนี้ไดทันที โดยผูวาจางจะจายเงินคาจาง 
ตามสัดสวนผลงานท่ีผูใหบริการไดเขาควบคุมงานจริงของเดือนนั้นใหแกผูใหบริการ 
  หากงานตามสัญญาจางกอสรางระงับลงชั่วคราวเกิน…………..(….........) วัน หรือมีการ
บอกเลิกสัญญาจางกอสราง และผูวาจางไมสามารถหาผูรับจางรายใหมไดจนเกิน……..……(…..........) วัน นับถัดจาก
วันท่ีสัญญาจางกอสรางเลิกกัน ผูใหบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได แตไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาขาดประโยชน 
คาเสียหายใดๆ จากผูวาจาง  
  ๗.๕ ในแตละเดือนผูใหบริการจะตองทํารายงานผลงานและอุปสรรคของผูรับจางท่ีไดปฏิบัติ
ไปแลวใหผูวาจางทราบ หากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาจางกอสรางหรือไมเปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว ผูใหบริการจะตองรีบรายงานสรุปผลงานท้ังหมดและอุปสรรคท่ีเปนเหตุทําใหการปฏิบัติงาน
ของผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาจางกอสรางหรือไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว  
เสนอตอผูวาจางภายใน……………(…………….) วัน นับถัดจากวันท่ีทราบถึงเหตุดังกลาว 
  ๗.๖ การควบคุมงานตามสัญญานี้ ผูใหบริการมีหนาท่ี ดังนี้ 
  (๑) จะตองดําเนินการควบคุมงานตั้งแตวันท่ีผูรับจางเริ่มปฏิบัติงานจนกวางานตาม
สัญญาจางกอสรางจะแลวเสร็จตามสัญญา 
  (๒) จะตองไมละเลย หรือละท้ิงหนาท่ีการควบคุมงาน หรือกระทําการมิชอบในหนาท่ี          
ของตน หรือกอใหเกิดความเสียหาย หรือทําใหงานตามสัญญาจางกอสรางดําเนินไปโดยไมสะดวกลาชา            
หรือเกิดความเสียหายแกผูรับจาง 
  (๓) จะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใดๆ รวมกับผูรับจางหรือมีความสัมพันธ
เก่ียวของกับผูรับจางไมวาโดยตรงหรือโดยออม และจะไมรวมกับผูรับจางกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
อยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนเหตุใหผูวาจางไดรับความเสียหาย  
  ๗.๗ หากผูใหบริการมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือผูใหบริการทําผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเปนผูใหบริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือบอกเลิกสัญญาแลว 
ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดทันที และมีสิทธิเรียก
คาเสียหายอ่ืน (ถามี) จากผูใหบริการดวย 
  ๗.๘ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแกงานตามสัญญาจางกอสราง อันเนื่องมาจาก                
การกระทําของผูใหบริการ ไมวาโดยการละเลยตอหนาท่ี หรือมิไดใชความรูท่ีเหมาะสมกับการควบคุมงาน            
หรือวิชาชีพ หรือมิไดควบคุมตรวจสอบใหผูรับจางดําเนินการดังกลาวก็ตาม ผูใหบริการตองรีบหาทางแกไขให
เรียบรอยดวยคาใชจายของผูใหบริการเอง และถาผูใหบริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไมแกไขใหเปนท่ีเรียบรอย          
ในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิวาจางผูอ่ืนดําเนินการแทน โดยผูใหบริการจะตองชดใชคาเสียหาย                  
เต็มจํานวนท้ังในสวนท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และในสวนท่ีเก่ียวเนื่องอันเกิดจากความเสียหายดังกลาวนั้นดวย 
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 ขอ ๘ คาจางงานควบคุมงานกรณีผูรับจางปฏิบัติงานลวงเลยกําหนดเวลา 
  ในกรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติงานลวงเลยกําหนด เวลาตามสัญญาจางกอสราง เนื่องจากความผิด
ของผูรับจาง ผูใหบริการจะไดรับคาจางตามจํานวนวันท่ีไดปฏิบัติลวงเลยกําหนดเวลานั้นตอเม่ือผูวาจางไดเรียกรอง
เอาจากผูรับจางมาจายใหผูใหบริการในอัตราวันละ.....………………..….บาท (…………...........…….…..) 
  ในกรณีท่ีผูรับจางไดปฏิบัติงานลวงเลยกําหนดเวลาตามสัญญาจางกอสราง เนื่องจากเหต ุ
ท่ีมิไดเกิดจากความผิดของผูรับจาง และมิไดเกิดจากความผิดของผูใหบริการ ผูใหบริการจะไดรับคาจางตามจํานวน
วันท่ีปฏิบัติลวงเลยกําหนดเวลานั้น ตามสัดสวนผลงานท่ีผูใหบริการไดเขาควบคุมงานจริง แตไมเกินกวาอัตราคาจาง
รายเดือนตามท่ีกําหนดในขอ ๖ 

 ภาค ค. ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป 

 ขอ ๙ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายของงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ในกรณีท่ีผูใหบริการไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูใหบริการตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด...................(...................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
หากผูใหบริการไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงิน
คาจางของผูใหบริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจาง หรือหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหบริการยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.....................(......................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูวาจาง 
  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยู
อีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูใหบริการท้ังหมด 

 ขอ ๑๐ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ในกรณี ท่ี มี เหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผู ว าจางหรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่ งอันใดท่ีผู ใหบริการไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูใหบริการ
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูใหบริการจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ
ดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 
๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูใหบริการไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหบริการไดสละสิทธิเรียกรอง
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจาง  
ท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ ๑๑ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูใหบริการไดนําหลักประกันเปน.….(๙)….. เปนจํานวนเงิน…….........บาท 
(………………….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……(๑๐)…...(…….............…...) ของราคาคาจางตามขอ ๓.๑ และขอ ๖ รวมกัน 
มามอบไวแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๑) กรณีผูใหบริการใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา
ผูใหบริการพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของผูใหบริการตลอดอายุสัญญา     
ถาหลักประกันท่ีผูใหบริการนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของ  
ผูใหบริการตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหบริการสงมอบงานออกแบบลาชาหรือ     
งานกอสรางท่ีผูใหบริการควบคุมงานแลวเสร็จลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผูใหบริการ 
ตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจาง 
ภายใน...............(….…..…….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
  เม่ือผูใหบริการไดปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก. ของสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณแลว  
ผูใหบริการอาจขอคืนหลักประกันบางสวนจํานวน ..........................บาท (.............................) ซ่ึงเทากับ 
รอยละ…........…..(………..............) ของราคาคาจางตามขอ ๓ โดยผูวาจางจะคืนหลักประกันในสวนดังกลาวใหแก  
ผูใหบริการภายหลังจากหักคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก.    
ไดแลวเสร็จโดยปราศจากขอพิพาท และมีหลักประกันสวนท่ีเหลืออีกเปนจํานวน.....................บาท (......................)
ซ่ึงเทากับรอยละ............(...........) ของราคาคาจางตามขอ ๖ หลักประกันสวนท่ีเหลือดังกลาว ผูวาจางจะคืน 
ใหเม่ือผูใหบริการพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๒ การจางชวงงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ผูใหบริการจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง  
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวง
งานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูใหบริการหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี ้ 
และผูใหบริการจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูใหบริการชวง หรือของตัวแทน 
หรือลูกจางของผูใหบริการชวงนั้นทุกประการ 
  กรณีผูใหบริการไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูใหบริการตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.....(๑๒)…..(................) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๓ การโอนสิทธิประโยชนของผูใหบริการงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ผูใหบริการจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญานี้ใหแกผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนสิทธิท่ีจะรับเงินคาจางตามสัญญานี้ 
 
 



- 8 - 

 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)……………………………….……..….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………….…….ผูใหบริการ 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูใหบริการ 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๘) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
       (๙) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูใหบริการนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
    (๑) เงินสด 
    (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
    (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
    (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
    (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

      (๑๐) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๑) ใหกําหนดไวในกรณีผูใหบริการใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(๑๒) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๒ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจาก      

ผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 



แบบสัญญา 

สัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 

 

สัญญาเลขท่ี………….…… (1) ...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………….....……..………..……………………..…………………………………………….......
ตําบล/แขวง..………………..………..………………….……………….อําเภอ/เขต..……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………………….…………. เม่ือวันท่ี ……….…… เดือน ………………….…………….. พ.ศ. …...………
ระหวาง …………………………….…………………………………..…… (2) ..………………………………………………………………………..
โดย.....………...…………….……………………………........................ (3) …..........…..…………………………………………..…………….              
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ………….……..………..…… (4 ก) ………………......…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………………….....……ถนน...……………….……………..ตําบล/แขวง.…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..………………..….โดย......………….………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......……………..…… 
ลงวันท่ี…………………………..…..… (5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...........…………………….…..) แนบทายสัญญานี้ 
(6) (ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………..................….… (4 ข) ……........…….....….....  
อยูบานเลขท่ี……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี....................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“ท่ีปรึกษา” อีกฝายหนึ่ง 
 ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอตกลงวาจาง 
  1.1 ผูวาจางตกลงจางและท่ีปรึกษาตกลงรับจางปฏิบัติงานตามโครงการ.............................. 
......................................................... (ชื่อโครงการและรายละเอียดท่ีสําคัญทุกรายการ)……………………..……………………  
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………… 
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ....... ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดาน............................................. และบทบัญญัติแหงกฎหมาย              
ท่ีเก่ียวของ 
  1.๒ ท่ีปรึกษาจะตองเริ่มลงมือทํางานภายในวันท่ี …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….…  
และจะตองดําเนินการตามสัญญานี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….… 

 ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1 ผนวก 1 …(ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาการทํางาน)… จํานวน.... (.…) หนา 
  2.2 ผนวก 2 …(กําหนดระยะเวลาการทํางานของท่ีปรึกษา)…        จํานวน.... (….) หนา 
  2.3 ผนวก 3 ...(คาจางและวิธีการจายคาจาง)…        จํานวน…. (….) หนา 
    …………………………………….ฯลฯ…………………………………… 
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  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ       
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และท่ีปรึกษาไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

ถาสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดท่ีมิไดระบุไวในรายการละเอียดแนบทายสัญญานี้ แตเปนการ

อันจําเปนตองทําเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้ ท่ีปรึกษาตอง

จัดทําการนั้นๆ ใหโดยไมคิดเอาคาเสียหาย คาใชจายหรือคาตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังสิ้น 

 ขอ 3 คาจางและการจายเงิน 
  ผูวาจางและท่ีปรึกษาไดตกลงราคาคาจางตามสัญญานี้ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น.................บาท 
(………….......…….…....…..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม เปนเงินจํานวน…………...…….……..บาท (………..………………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
  คาจางจะแบงออกเปน………….….(.......................) งวด ซ่ึงแตละงวดจะจายใหเม่ือท่ีปรึกษา
ไดปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ....... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลว
เห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว  
  ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงินคาจางงวดใดๆ ไวก็ได หากท่ีปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตามสัญญา 
และจะจายใหตอเม่ือท่ีปรึกษาไดทําการแกไขขอบกพรองนั้นแลว  
  (7) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ท่ีปรึกษา ชื่อธนาคาร……………………...............…สาขา………....………………………ชือ่บัญชี……..…………..…….…………….  
เลขท่ีบัญชี.....……..…………………… ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับ
การโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอน 
ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกท่ีปรึกษา (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของท่ีปรึกษา ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงาน
ของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 
  คาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได (ถามี) ผูวาจางจะจายคืนใหแกท่ีปรึกษาสําหรับคาใชจาย 
ซ่ึงท่ีปรึกษาไดใชจายไปตามความเปนจริงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก .....   

(8) ขอ 4  เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกท่ีปรึกษา เปนจํานวนเงิน…………………...…..…บาท
(……………………....….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….……....) ของคาจางตามสัญญา 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีท่ีปรึกษาไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาเปน............................................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศ …………………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ท่ีปรึกษาจะตองออก
ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและท่ีปรึกษาตกลงท่ีจะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับ
การใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  4.1 ท่ีปรึกษาจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากท่ีปรึกษาใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
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  4.2 เม่ือผูวาจางเรียกรอง ท่ีปรึกษาตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา      
เพ่ือพิสูจนวาได เปนไปตามขอ ๔.๑ ภายในกําหนด 15 (สิบห า) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง  
หากท่ีปรึกษาไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนา 
คืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  4.3 ในการจายเงินคาจางใหแกท่ีปรึกษาตามขอ 3 ผูวาจางจะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
ในแตละงวดไวจํานวนรอยละ.............................(....................................) ของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดจนกวา
จํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินท่ีหักคาจางลวงหนาท่ีท่ีปรึกษาไดรับไปแลว ยกเวนคาจางงวดสุดทาย 
จะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  4.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีท่ีปรึกษาจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือเพ่ือชดใช
ความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกท่ีปรึกษากอนท่ีจะหักชดใชคืนเงิน
คาจางลวงหนา 
  4.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินท่ี     
ท่ีปรึกษาจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ท่ีปรึกษาจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง 
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
  4.6 ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกท่ีปรึกษาตอเม่ือผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวจนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๔.๓ แลว 

 ขอ 5 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 
  5.1 ท่ีปรึกษาจะตองสงมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ................................................. 
จํานวน………..…(…………..) ชุด ใหแกผูวาจางตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก 1  
  5.2 ในกรณี ท่ีผลงานของท่ีปรึกษาบกพรองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไข                        
ตามสัญญาหรือมิไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ท่ีปรึกษาตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอย โดยไมคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ        
จากผูวาจางอีก ถาท่ีปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไมรีบจัดการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยในกําหนดเวลาท่ีผูวาจางแจง 
เปนหนังสือ ผูวาจางมีสิทธิจางท่ีปรึกษารายอ่ืนทําการแทน โดยท่ีปรึกษาจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางในการนี ้
แทนผูวาจางโดยสิ้นเชิง 
 ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ ไมวาจะเนื่องมาจากการท่ี ท่ีปรึกษา           
ไดปฏิบัติงานไมถูกตองตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
หรือเหตุใด ท่ีปรึกษาจะตองทําการแกไขความเสียหายดังกลาว ภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดให ถาท่ีปรึกษา           
ไมสามารถแกไขได ท่ีปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูวาจางโดยสิ้นเชิง ซ่ึงรวมท้ังความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนโดยตรง และโดยสวนท่ีเก่ียวเนื่องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ดวย 
           การท่ีผูวาจางไดใหการรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน
หรือผลงานของท่ีปรึกษาหรือการชําระเงินคาจางตามสัญญาแกท่ีปรึกษา ไมเปนการปลดเปลื้องพันธะและ        
ความรับผิดชอบใดๆ ของท่ีปรึกษาตามสัญญานี้ 

                  5.3 บุคลากรหลักของท่ีปรึกษา ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไมซํ้าซอนกับงานใน
โครงการอ่ืนๆ ของท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน หากผูวาจางพบวาบุคลากรหลักไมวาคนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนปฏิบัติงานซํ้าซอนกับงานในโครงการอ่ืนๆ ไมวาจะพบในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง 
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดคาจางได                               
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 ขอ 6 การระงับการทํางานช่ัวคราวและการบอกเลิกสัญญา 
  6.1  ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 
     (ก) หากผูวาจางเห็นวาท่ีปรึกษามิไดปฏิบัติงานดวยความชํานาญหรือดวยความเอาใจใส
ในวิชาชีพของท่ีปรึกษาเทาท่ีพึงคาดหมายไดจากท่ีปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิไดปฏิบัติตามสัญญาขอใด 
ขอหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ผูวาจางจะบอกกลาวใหท่ีปรึกษาทราบถึงเหตุผลท่ีจะบอกเลิกสัญญา ถาท่ีปรึกษามิได
ดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจภายในระยะเวลา..................(…..............….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับคําบอกกลาว 
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวแกท่ีปรึกษา เม่ือท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว      
ท่ีปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที และดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดคาใชจายใดๆ ท่ีอาจมีในระหวางการหยุด
ปฏิบัติงานนั้นใหนอยท่ีสุด 
     (ข) หากท่ีปรึกษามิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาท่ีปรึกษาไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  
หรือลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จไปแลว หรือตกเปนผูลมละลาย ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 
   การบอกเลิกสัญญาตามขอ ๖.๑ ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินคาจาง
ลวงหนา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานท้ังหมดหรือแตบางสวน และมีสิทธิเรียก
คาเสียหายอ่ืน (ถามี) จากท่ีปรึกษาดวย 
  6.2 ผูวาจางอาจมีหนังสือบอกกลาวใหท่ีปรึกษาทราบลวงหนาเม่ือใดก็ไดวาผูวาจางมีเจตนา
ท่ีจะระงับการทํางานของท่ีปรึกษาไวชั่วคราวไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีผูวาจาง  
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจะมีผลในเวลาไมนอยกวา...................(....................) วัน นับถัดจาก
วันท่ีท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้น หรืออาจเร็วกวาหรือชากวากําหนดเวลานั้นก็ไดแลวแตคูสัญญาจะทํา
ความตกลงกัน เม่ือท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว ท่ีปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาไมมี
สิทธิไดรับคาจางในระหวางระงับการทํางานไวชั่วคราว และท่ีปรึกษาจะตองดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดคาใชจาย
ใดๆ ท่ีอาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยท่ีสุด  
  กรณีท่ีมีการระงับการทํางานชั่วคราวตามขอ ๖.๒ ผูวาจางจะจายเงินเปนคาใชจาย
เทาท่ีจําเปนใหแกท่ีปรึกษาตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
   กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาตามขอ ๖.๒ ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนท่ีเปนธรรมและ
เหมาะสมท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ...... ใหแกท่ีปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
วันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผูวาจางจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมท้ัง 
เงินชดเชยคาเดินทางและเงินคาใชจายท่ีไดทดรองจายไปตามสมควรและตามความเปนจริง ซ่ึงผูวาจางยังมิไดชําระ
ใหแกท่ีปรึกษาดวย อยางไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินท่ีไดชําระไปแลวท้ังหมดจะตองไมเกินราคาคาจางตามขอ ๓ 
 ขอ 7 สิทธิและหนาท่ีของท่ีปรึกษา 
  7.1 ท่ีปรึกษาจะตองใชความชํานาญ  ความระมัดระวัง และความขยันห ม่ันเพียร               
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวง 
เปนไปตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป 
  7.2 คาจางซ่ึงผูวาจางจะชําระแกท่ีปรึกษาตามขอ ๓ เปนคาตอบแทนเพียงอยางเดียว
เทานั้นซ่ึงท่ีปรึกษาจะไดรับเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ท่ีปรึกษาจะตองไมรับคานายหนาทางการคา 
สวนลด เบี้ยเลี้ยง เงินชวยเหลือหรือผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับสัญญานี้ หรือท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ 
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  7.3 ท่ีปรึกษาจะตองไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเงินคาสิทธิ  
เงินบําเหน็จ หรือคานายหนาใดๆ ท่ีเก่ียวกับการนําวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ท่ีมีทะเบียนสิทธิบัตรหรือไดรับ 
การคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใชเพ่ือวัตถุประสงคของสัญญานี้ เวนแตคูสัญญา 
ท้ังสองฝายจะไดตกลงกันเปนหนังสือวาท่ีปรึกษาอาจจะไดผลประโยชนหรือเงินเชนวานั้นได 
  7.4 บรรดางานและเอกสารท่ีท่ีปรึกษาไดจัดทําข้ึนเก่ียวกับสัญญานี้ใหถือเปนความลับและ 
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง ท่ีปรึกษาจะตองสงมอบบรรดางานและเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเม่ือสิ้นสุด
สัญญานี้ ท่ีปรึกษาอาจเก็บสําเนาเอกสารไวกับตนไดแตตองไมนําขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอ่ืนท่ี               
ไมเก่ียวกับงานโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
  7.5 ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงาน
ท่ีท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานตามสัญญานี้แตเพียงฝายเดียว และท่ีปรึกษาจะนําผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงาน
ตามสัญญานี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปใช หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในสัญญานี้ไมได 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
  7.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณท้ังหลาย ซ่ึงผูวาจางไดจัดใหท่ีปรึกษา 
ใชหรือซ่ึงท่ีปรึกษาซ้ือมาดวยทุนทรัพยของผูวาจาง หรือซ่ึงผูวาจางเปนผูจายชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของ 
ผูวาจางและตองทําขอความและเครื่องหมายท่ีแสดงวาเปนของผูวาจางไวท่ีทรัพยสินดังกลาวดวย ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา
ตองใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตามระเบียบของผูวาจางหรือของทางราชการ          
ท่ีเก่ียวของเพ่ือกิจการท่ีเก่ียวกับการจางท่ีปรึกษาเทานั้น 
  เม่ือท่ีปรึกษาทํางานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ท่ีปรึกษาจะตองทําบัญชีแสดงรายการ
เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท้ังหลายขางตนท่ียังคงเหลืออยู และจัดการโยกยายไปเก็บรักษาตามคําสั่ง 
ผูวาจางโดยพลัน ท่ีปรึกษาตองดูแลเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตลอดเวลาท่ี
ครอบครอง และตองคืนเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวใหครบถวนในสภาพดีตามความเหมาะสม  
แตไมตองรับผิดชอบสําหรับความเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ 
  7.7 ท่ีปรึกษาจะจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรูและความชํานาญงานมาปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
กับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และใหสอดคลองกับขอบเขตของงานของท่ีปรึกษาตามท่ีปรากฏ                 
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ….. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 
ผูวาจางกอน 
  7.8 ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของบุคลากรท่ีท่ีปรึกษาจัดหามา 
จะกอใหเกิดความเสียหายแกงานตามสัญญานี้ ไมวาในกรณีใดก็ตามผูวาจางมีสิทธิท่ีจะใหท่ีปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร 
บางคนหรือท้ังหมดนั้นได และท่ีปรึกษาตองดําเนินการตามความประสงคของผูวาจางโดยเร็ว 
  การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคกอน ท่ีปรึกษาจะตองเสนอรายชื่อบุคลากรท่ีจะ
ปฏิบัติงานแทนนั้น ตอผูวาจางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน  

 ขอ 8 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาตอบุคคลภายนอก 
  8.1 ท่ีปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง และปองกันมิใหผูวาจางตองรับผิดชอบ
ในบรรดาสิทธิเรียกรอง คาเสียหาย คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของท่ีปรึกษา หรือของลูกจางของท่ีปรึกษา 
  8.2 ท่ีปรึกษาจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี ้    
โดยสิ้นเชิง 
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  (9) 8.3 ท่ีปรึกษาจะตองจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีผูวาจางเห็นชอบ 
เพ่ือความรับผิดตอบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพยสินซ่ึงผูวาจางเปนผูจัดหาให 
หรือสั่งซ้ือโดยทุนทรัพยของผูวาจาง เพ่ือใหท่ีปรึกษาไวใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยท่ีปรึกษาเปน 
ผูออกคาใชจายในการประกันภัยเอง ท้ังนี้ เวนแตจะมีการตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญานี้ 

 ขอ 9 พันธะหนาท่ีของผูวาจาง 
  ผูวาจางจะมอบขอมูลและสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงผูวาจางมีอยูใหแกท่ีปรึกษาโดยไมคิด
มูลคาและภายในเวลาอันควร 
  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารองขอความชวยเหลือ ผูวาจางจะพิจารณาใหความชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกตามสมควร ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาตามสัญญานี้ลุลวงไปไดดวยดี  

 ขอ 10 คาปรับ 
  กรณีท่ีท่ีปรึกษาทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในขอ 1 ท่ีปรึกษาจะตองเสียคาปรับ
ใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ.......(10).......(.........................) ของวงเงินคาจางตามขอ 3 นับถัดจาก           
วันครบกําหนดในขอ 1 จนถึงวันท่ีท่ีปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน และผูวาจางไดตรวจรับงานแลว 

 ขอ 11 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด

คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ท่ีปรึกษาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก 
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด..........................(............................) วนั นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก 
ผูวาจาง หากท่ีปรึกษาไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก 
จํานวนเงินคาจางของท่ีปรึกษาท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงาน 
ไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ หลักประกัน          
การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแลวยังไมเพียงพอ ท่ีปรึกษายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู 
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(....................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยู
อีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกท่ีปรึกษาท้ังหมด 

 (11) ขอ 12 (ก) เงินประกันผลงาน 
  ในการจายเงินใหแกท่ีปรึกษาแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ…(12)….(................) 
ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน หรือท่ีปรึกษาอาจนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศซ่ึงมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบใหผูวาจาง 
ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 
  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่ง
โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกท่ีปรึกษาพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

 ขอ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ท่ีปรึกษาไดนําหลักประกันเปน……........(13)….….....….เปนจํานวนเงิน 
…..……….……บาท (………………………) ซ่ึงเทากับรอยละ.…(14)....(……………….......) ของราคาคาจางตามสัญญา  
มามอบไวแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
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  (15) กรณี ท่ีปรึกษาใชหนั งสือ คํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา 
ท่ีปรึกษาพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของท่ีปรึกษาตลอดอายุสัญญา        
ถาหลักประกันท่ีท่ีปรึกษานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของ     
ท่ีปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีท่ีปรึกษาสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลา 
แลวเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ท่ีปรึกษาตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวน 
ตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน.............(………..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกท่ีปรึกษาโดยไมมีดอกเบี้ย  
เม่ือท่ีปรึกษาพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๓  การจางชวง 
  ท่ีปรึกษาจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง  
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงาน
แตบางสวนดังกลาวนั้น ไม เปนเหตุให ท่ีปรึกษาหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  
และท่ีปรึกษาจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับชวงงาน หรือของตัวแทน 
หรือลูกจางของผูรับชวงงานนั้นทุกประการ 
  กรณีท่ีปรึกษาไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ท่ีปรึกษาตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(16)….....(..................................) ของวงเงินของงาน  
ท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๔ การโอนสิทธิตามสัญญา 
  ท่ีปรึกษาจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญานี้ใหแกผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนสิทธิท่ีจะรับเงินคาจางตามสัญญานี้ 

 ขอ ๑๕ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณี ท่ี มี เหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผู ว าจางหรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีท่ีปรึกษาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหท่ีปรึกษาไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ท่ีปรึกษาจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว        
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕  
(สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาท่ีปรึกษาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาท่ีปรึกษาไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจาง 
ท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..…….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….ท่ีปรึกษา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……....…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 

(1) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(2) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ใหระบุชื่อท่ีปรึกษา 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (5) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (6) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (7) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (9) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (10) ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ขอ 162 
 (11) ใหกําหนดไวในกรณีท่ีคูสัญญาเปนหนวยงานของรัฐ 
 (12) ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขอ 174 
       (13) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
    (1) เงินสด 
    (2) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
    (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
    (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
    (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (14) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
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 (15) ใหกําหนดไวในกรณีท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(16) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 13 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 

จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  แบบสญัญาเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  2) 
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙3  
วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙3  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ .ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  2)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  จึงกําหนดแบบสัญญาจ้างทําของ 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ดังปรากฏรายละเอียดตามแบบสัญญาท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 4 การลงนามในสัญญาก่อนที่ประกาศน้ีจะใช้บังคับให้ปฏิบัติตามตัวอย่างสัญญาตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)  กําหนด  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตามตัวอย่างสัญญาตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  
หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ต่อไปได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



ร่างแบบสัญญา 
สัญญาจ้างท าของ 

 
สัญญาเลขท่ี………….…… (1)...........……..……... 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………. อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เมื่อวันที่  ……….……… เดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหว่าง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3)  ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท …………… 
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ ……………….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(6)(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....  
อยู่บ้านเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/แขวง ……..………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่................................ ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 

  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….………….…… (7) ………...…..……… 
ณ …..……………................. ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจ้าง)…….…….. จ านวน.…..(…..….….….) หน้า 
  2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จ านวน……(………….….) หน้า 
                 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
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 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………….…...….. (8) ..………..……… 
เป็นจ านวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………(9)…..…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (10)กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งมามอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างภายใน ... ............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 ข้อ 4   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (11)(ก) ส าหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด 
   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
  (12)(ข) ส าหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว 
   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว  
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  (13)การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญชี……………….……………………
เลขที่บัญชี……………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว 
จากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  (ความในวรรคนี้ ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง 
ให้แก่ผู้ รับจ้าง (ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง  
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 (14)ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น...................... (หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ได้ทันท ี
  5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4  ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ .............(...........) ของจ านวนเงิน
ค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  5.4 เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 
ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    5.6  ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 
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 ข้อ 6   ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่….... เดือน……………… พ.ศ. ………. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน …………. พ.ศ. …...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง   
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 (15)ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.....(16)…..….(……..…..) ปี …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการ 
ดังกล่าวภายในก าหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการ
แก้ ไขให้ ถู กต้องเรียบร้อยภายใน เวลาที่ ผู้ ว่ าจ้ างก าหนด  ให้ ผู้ ว่ าจ้ างมีสิทธิที่ จะท าการนั้ น เอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ 8 การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน 
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น 
  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง  รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ 
หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้ างจะต้อง 
ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง 
        เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่างานจ้างนั้น 
        ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
       (18)ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด 
ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด 
ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)  
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 ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
   ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง 
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ 13 ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ ว่าจ้างยั งมิ ได้บอกเลิกสัญญา  ผู้ รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ 
ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง 
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทีผู่้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ ว่าจ้างยังมิ ได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ รับจ้าง 
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 ก็ได้  
และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 14 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ 15 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รั บแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันท ี
  หากค่าปรับ  ค่ าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ ายที่ บั งคับจากเงินค่าจ้างที่ ต้องช าระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ 16 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท างานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ 
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑7 การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง 
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง
หรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง 
และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้น เป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่ สัญญาได้ อ่านและเข้าใจ 
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

 

 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้าง 
(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(3) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบ

อ านาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(7) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(8) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ  

เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจก าหนดเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(9) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
 (10) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (11) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (12) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(13) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(14) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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(15) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(16) ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือก าหนดตามความเหมาะสม 

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 8 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(18) ความในวรรคนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์ 

(19) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 13 ให้ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละ
เท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละ
เท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 



 

กฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

              (1) กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
              (2) กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖1 
              (3) กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖4 
              (4) กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ 
              (5) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง        
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
              (6) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
              (7) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
              (8) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
              (9) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
             (10) กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้พ.ศ. ๒๕๖๐ 
             (11) กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

ให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่หน่วยงานของรัฐ
กระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจดัจ้ำงพัสดุโดยวธิีเฉพำะเจำะจง  (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  2561 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  5  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  56  วรรคหนึ่ง  (2)  (ซ)   
แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น  (6)  ของข้อ  2  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  พ.ศ.  2561 

“(6) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับกำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียนและกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ  รวมทั้งกำรเตรยีมกำร  กำรประชำสัมพันธ์  หรือกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง  ส ำหรับกำรเป็นประธำน
อำเซียนของประเทศไทยใน  พ.ศ.  2562” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  56  วรรคหนึ่ง  (2)  (ซ)   
แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  2560  บัญญัติให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีอ่ืนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  และเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับ
กำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียนและกำรประชุมที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  รวมทั้งกำรเตรียมกำร  กำรประชำสัมพันธ์  
หรือกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  ส ำหรับกำรเป็นประธำนอำเซียนของประเทศไทยใน  พ.ศ.  2562  เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย  เหมำะสมกับกำรเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมรวมถึงกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนอำเซียน  สมควรก ำหนด 
ให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุกรณีดังกล่ำวกระท ำได้โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจดัจ้ำงพัสดุโดยวธิีเฉพำะเจำะจง  (ฉบับที ่ ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกควำมใน  (๖)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๖)  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับกำรจัดประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปคและกำรประชุม  
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  รวมทั้งกำรเตรียมกำร  กำรประชำสัมพันธ์  หรือกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเอเปค” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  7  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจงกรณีอ่ืนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  และเพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับ 
กำรจัดประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจเอเปคและกำรประชุมที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ  รวมทั้งกำรเตรียมกำร   
กำรประชำสัมพันธ์  หรือกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  ส ำหรับกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเอเปคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
สมควรก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุกรณีดังกล่ำวกระท ำได้โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง 
เป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

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

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

๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหนึ่ง

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

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดัจ้างนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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



หน้า   ๙ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 

ข้อ ๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร”  หมายความว่า  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก

การเกษตรกรรม  การประมง  การปศุสัตว์  หรือการป่าไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร 

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

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

ของโครงการหลวงภาคเหนือ 
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร 
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารที่ เป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้  ไสไม้  อัดนํ้ายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ข้อ ๓ วิธีก ารจัดซื้ อจัดจ้ างพั สดุ ส่ ง เสริมและพัฒ นาด้ านการเกษตรตาม ข้อ   ๒   

ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๒)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

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

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

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

 
 

ข้อ ๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  การผลิตสินค้า  

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

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้   
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบลที่ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น  ๆ  รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลน้ัน 

 (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดาํเนินกิจการร่วมกัน 

 (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม  และ 

 (ง) มีการรับรองการดําเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง  หรืองานจ้าง

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
(๔) สินค้าที่ผลิตข้ึนเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

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

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
 

ข้อ ๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน”  หมายความว่า  ผลผลิต  ชิ้นงาน  หรือบริการที่ผลิตหรือ

จัดทําข้ึนในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปน้ี  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตข้ึน 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

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

เก่ียวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร  กองโรงงานอุตสาหกรรม  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ  และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

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



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหาก
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

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

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

ของหน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

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



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

หมวด  ๔ 
พสัดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา”  หมายความว่า   

การวิจัยและการพัฒนา  และการให้บริการทางการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้  

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย

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

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป  ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย 
หมวด  ๖ 

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

 

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน

หรือการรักษาโรค  ยา  หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

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

ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว 
(๓) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน 

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

ยาหลักแห่งชาติ 
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๑)  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

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

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

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการ 

ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ํา  หรือไฟฟ้า 
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ 

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

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

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



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

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

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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



 
กฎกระทรวง 

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ 
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  (ฉบับที่  2)   

พ.ศ.  2561 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  มาตรา  56  วรรคหน่ึง  (1)  (ซ)  (2)  (ซ)  
และวรรคสอง  มาตรา  65  วรรคสอง  มาตรา  70  วรรคหนึ่ง  (3)  (ช)  และมาตรา  75  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ  11  แห่งกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  พ.ศ.  2560  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   

(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(๒) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง 
(๓) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๔) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
(5) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  โดยสถาบัน

ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 
(6) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า” 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ  12  แห่งกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  พ.ศ.  2560  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



“ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑   (๑ )  (๓ )  (๔ )  (5)  หรือ  (6)   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนก็ได้  ดังน้ัน  เพ่ือให้ 
การจัดจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  โดยสถาบันที่ปรึกษา 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  และของสถาบันพระปกเกล้า  สามารถกระทําได้โดยวิธีคัดเลือกหรือ 
วิธีเฉพาะเจาะจง  สมควรกําหนดให้งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันดังกล่าว  เป็นพัสดุ
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาอันเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๖๑



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดพัสดแุละวธิีกำรจดัซือ้จัดจ้ำงพัสดุที่รฐัต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนนุ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)  
และวรรคสอง  มำตรำ  ๖๕  วรรคสอง  และมำตรำ  ๗๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒) กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อ  

จัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสรมิและพัฒนำดำ้นกำรเกษตร 

 
 

ข้อ ๒ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจำก

กำรเกษตรกรรม  กำรประมง  กำรปศุสัตว์  หรือกำรป่ำไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำว  และวัสดุหรือครุภัณฑ์กำรเกษตร 

ข้อ ๓ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตรดังต่อไปนี้   เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

(๑) นมโรงเรียนขององค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) นม  ยู  เอช  ที  จิตรลดำ  และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจำกโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอำหำรส ำเร็จรูปที่ผลิตจำกโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปโดยผ่ำนสหกรณ์

ของโครงกำรหลวงภำคเหนือ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



(๔) ข้ำวสำรและสินค้ำประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์กำรคลังสินค้ำ   องค์กำรตลำด 
เพื่อเกษตรกร  องค์กำรตลำด  ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  หรือสถำบันเกษตรกร 

(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิตของกรมวิชำกำรเกษตร 
(๖) เมล็ดพันธุ์ข้ำวของกรมกำรข้ำว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงบริกำรประเภทพืชจำกเนื้อเยื่อหัตถกรรมและอำหำรที่เป็น

อุตสำหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(๘) วัสดุกำรเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ขององค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  ร้ำนสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุกำรเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรเกษตรขององค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  ร้ำนสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล 

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงำนจ้ำงบริกำรอบไม้  ไสไม้  หรืออัดน้ ำยำไม้ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
ข้อ ๔ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตรตำมข้อ  ๓  ให้ด ำเนินกำร  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลเพ่ือจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่ำวโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๒)  หรือ  (๓)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือ 

หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ 
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๔)  จำกองค์กำรคลังสินค้ำ  องค์กำรตลำด
เพ่ือเกษตรกร  องค์กำรตลำด  ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  หรือสถำบันเกษตรกร 
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด  โดยวิธีคัดเลือก  และให้แจ้งหน่วยงำนดงักล่ำวเขำ้เสนอรำคำ  หรือหำกหนว่ยงำน
ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้   

(๔) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๓  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๑๐)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี เฉพำะเจำะจง  หน่วยงำน 
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๕) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๘)  หรือ  (๙)  ซึ่งมีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 
หนึ่ งแสนบำทและมีรำคำรวมไม่ เกินห้ำแสนบำท   จำกองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร   ชุมนุม 
สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  ร้ำนสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตพัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  แต่ถ้ำมีรำคำรวมเกิน 
ห้ำแสนบำท  ให้ใช้วิธีคัดเลือก  และให้แจ้งหน่วยงำนดังกล่ำวเข้ำเสนอรำคำ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสรมิวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุสง่เสริมผูด้้อยโอกำส 

 
 

ข้อ ๕ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำร 

ที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย  หรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนเทคโนโลยี  อุตสำหกรรม  สินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   
วิสำหกิจชุมชน  กลุ่มสหกรณ์  ร้ำนค้ำสหกรณ์  ร้ำนค้ำ  กลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและต ำบล  กลุ่มอำชีพที่อยู่ใน 
กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือที่หน่วยงำนของรัฐรับรอง  หรือกลุ่มอำชีพอื่นที่มีลักษณะ 
เช่นเดียวกัน 

“พัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น
โดยมูลนิธิหรือองค์กำรสงเครำะห์ต่ำง ๆ 

ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส
ดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและต ำบลที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพ้ืนที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป  ประกอบอำชีพ

เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตในพ้ืนที่หมู่บ้ำนและต ำบลนั้น 
 (ข) มีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มและมีกำรท ำกิจกรรมของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้ง 

มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพ่ือด ำเนินกิจกำรร่วมกัน 
 (ค) สมำชิกของกลุ่มต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำศักยภำพ

ในกำรผลิตงำนที่รับมำท ำและงำนที่รับมำท ำนั้นต้องด ำเนินกำรโดยสมำชิกในกลุ่ม  และ 
 (ง) มีกำรรับรองกำรด ำเนินงำนของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงำนของรัฐ 

ที่ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพ 
(๒) วัสดุส ำนักงำนของร้ำนค้ำสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองำนจ้ำงให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กำรสงเครำะห์

ทหำรผ่ำนศึก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองขององค์กำรและมูลนิธิสงเครำะห์คนพิกำร  ได้แก่  สถำนสงเครำะห์

คนพิกำรและทุพพลภำพ  โรงพยำบำลศรีธญัญำ  โรงงำนอุตสำหกรรมบ ำบัด  สถำนพยำบำลพระประแดง  
โรงเรียนสอนคนตำบอด  ศูนย์ฝึกอำชีพคนตำบอด  โรงเรียนสอนคนหหูนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนหหูนวก  
หรือมูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร 
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(๕) ผลิตภัณฑ์จำกเรือนจ ำ  สถำนกักกัน  หรือสถำนกักขัง  รวมถึงงำนก่อสร้ำง  งำนรับจ้ำง  
งำนบริกำร  หรืองำนใด ๆ  ที่ใช้ฝีมือแรงงำนของผู้ถูกคุมขัง  และผลิตภัณฑ์จำกร้ำนจ ำหน่ำยของ 
กรมรำชทัณฑ์ 

(๖) ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกมูลนิธิพระมหำไถ่เพ่ือกำรพัฒนำคนพิกำร 
ข้อ ๗ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ   ๖  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือ 

หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสรมิกำรเรียนกำรสอน 

 
 

ข้อ ๘ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิต 

หรือจัดท ำขึ้นในขอบเขตกำรเรียนกำรสอนโดยบุคลำกรของสถำนศึกษำ  หรือหน่วยงำนหรือองค์กร 
ในก ำกับของหน่วยงำนของรัฐที่ผลิตขึ้นตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ ๙ ให้พัสดุส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนดังต่อไปนี้   เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี   มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  หรือสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง   
ที่มหำวิทยำลัยหรือสถำบันผลิตหรือจัดท ำขึ้น 

(๒) งำนจ้ำงต่อเรือไม้ของวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือพระนครศรีอยุธยำ  
หรืองำนจ้ำงเหมำต่อเรือ  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงเรือไม้หรือเรือไฟเบอร์กลำส  จำกสถำนศึกษำ 
ประเภทวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมต่อเรือ  ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
กระทรวงศึกษำธิกำร  ที่มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในเรื่องดังกล่ำว 

(๓) งำนจ้ำงท ำครุภัณฑ์และรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร 

(๔) เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์และวัสดุส ำนักงำนขององค์กำรค้ำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงที่อยู่ในขอบเขตกำรเรียนกำรสอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรอำชีวศึกษำ 

(๖) อำวุธหรืองำนจ้ำงผลิตอำวุธของศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร  
กระทรวงกลำโหม 
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(๗) งำนจ้ำงซ่อมอำกำศยำนและวัสดุอุปกรณ์อำกำศยำนของบริษัทอุตสำหกรรมกำรบิน  
จ ำกัด 

(๘) แบตเตอรี่หรือบริกำรเกี่ยวกับแบตเตอรี่   วัตถุพลอยได้จำกกำรผลิต  และผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร  กองโรงงำนอุตสำหกรรม  กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร  
ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร  กระทรวงกลำโหม 

(๙) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงจัดท ำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  เครื่องหมำยตอบแทนผู้ช่วยเหลือรำชกำร 
ในกิจกำรของหน่วยงำนของรัฐ  และงำนผลิตภัณฑ์ของกรมธนำรักษ์ 

(๑๐) งำนจ้ำงพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของ
หน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ ๑๐ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำมข้อ   ๙  ให้ด ำเนินกำร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๑)  (๒)  (๖)  (๘)  หรือ  (๙)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หน่วยงำน 
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๓)  ที่เป็นของ
สถำนศึกษำของตนเองหรือของหน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรภำยในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท  
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   

(๓) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๙  (๔)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ที่องค์กำรค้ำของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผลิตออกจ ำหน่ำย
ตำมแบบที่สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีก ำหนดโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หรือ 
หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ 
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนภำยในวงเงิน 
ไม่ เกินหนึ่ งแสนสำมหมื่นบำท  โดยวิธี เฉพำะเจำะจง   หรือหำกหน่วยงำนของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธี เฉพำะเจำะจง   หน่วยงำนของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๔) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธกิำรจัดซือ้จัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๕)  โดยวธิี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกก็ได้ 
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(๕) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงงำนจ้ำงซ่อมอำกำศยำนและวัสดุอุปกรณ์อำกำศยำน 
ตำมข้อ  ๙  (๗)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  
หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 กำรจัดจ้ำงตำมวรรคหนึ่ง  บริษัทอุตสำหกรรมกำรบิน  จ ำกัด  ต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง   
เว้นแต่เป็นงำนจ้ำงบำงส่วนที่บริษัทนั้นไม่อำจด ำเนินกำรเองได้และเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
โดยกำรเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนกำรซ่อมอำกำศยำน  บริษัทอำจจ้ำงซ่อมอีกทอดหนึ่งได้ 

(๖) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๑๐)  ตำมเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีหน่วยงำนของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม

ของหน่วยงำนของรัฐ  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงจำกโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม
ของหน่วยงำนของรัฐโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 (ข) กรณีหน่วยงำนของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม
ของหน่วยงำนของรัฐ  แต่โรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐแจ้งว่ำ  
ไม่สำมำรถรับจ้ำงพิมพ์งำนได้บำงส่วน  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงงำนพิมพ์ส่วนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
กับโรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐอื่นหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐอื่น  ทั้งนี้   
ให้หน่วยงำนของรัฐมีหนังสือสอบถำมรำคำไปยังโรงพิมพ์ที่ประสงค์จะจ้ำงพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำมแห่ง  และ
ให้จ้ำงพิมพ์จำกโรงพิมพ์ที่เสนอรำคำต่ ำสุดโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 (ค) กรณีหน่วยงำนของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม
ของหน่วยงำนของรัฐ  แต่โรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐ 
มีงำนพิมพ์มำกเกินขีดควำมสำมำรถที่โรงพิมพ์จะพิมพ์ได้   ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงงำนพิมพ์โดยวิธี
คัดเลือก  ทั้งนี้  ให้หน่วยงำนของรัฐมีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงำนของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่น
ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐไม่น้อยกว่ำสำมแห่งทรำบ  เพ่ือเข้ำร่วมเสนอรำคำ  หรือ 
หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 

 (ง) กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง  หำกประสงค์จะจ้ำงพิมพ์จำกโรงพิมพ์
ของหน่วยงำนของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐ  ให้มีหนังสือสอบถำมรำคำ
ไปยังโรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐที่ประสงค์  
จะจ้ำงพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำมแห่ง  และให้จ้ำงพิมพ์จำกโรงพิมพ์ที่เสนอรำคำต่ ำสุดโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 (จ) กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเองและไม่ประสงค์จะจ้ำงพิมพ์โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีคัดเลือกก็ได้   โดยแจ้งให้โรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐหรือ 
โรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐไม่น้อยกว่ำสำมแห่งทรำบ  เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันรำคำด้วย  
และหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจ้ำงพิมพ์โดยวิธีคัดเลือก  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ 
เชิญชวนทั่วไปก็ได้  โดยเผยแพร่ประกำศในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง 
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หมวด  ๔ 
พัสดุส่งเสรมินวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือบริกำรที่มีรำยชื่อตำมบัญชีนวัตกรรมไทย

ของส ำนักงบประมำณ  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงผลิตภัณฑ์ยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตำมหมวด  ๕   
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

ข้อ ๑๒ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรมเป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๑๒  โดยให้ใช้เงินงบประมำณจัดซื้อ 

จัดจ้ำงพัสดุดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงพัสดุที่อยู่ในบัญชี 
นวัตกรรมไทย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว   ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรโดยตรง 

(๒) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรตั้งแต่สองรำยขึ้นไป  ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรทุกรำยเพ่ือเข้ำร่วมเสนอรำคำ 

หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสรมิสุขภำพและสำธำรณสขุ 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือบริกำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน

หรือกำรรักษำโรค  ยำ  หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุขดังต่อไปนี้   เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม 

หรือสนับสนุน 
(๑) ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
(๒) ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ซึ่งองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  

หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรได้ผลิตออกจ ำหน่ำยแล้ว   
(๓) ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ซึ่งองค์กำรเภสัชกรรมหรือโรงงำน 

เภสัชกรรมทหำรมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจ ำหน่ำย 
(๔) ผลิตภัณฑ์ยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(๕) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่สภำกำชำดไทยผลิตเอง  และไม่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
(๖) ยำที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ 
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ข้อ ๑๖ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๑)  โดยให้ใช้
เงินงบประมำณจัดซื้อยำดังกล่ำวตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของ 
เงินงบประมำณในกำรจัดซื้อยำ 

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๒)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกองค์กำร
เภสัชกรรมหรือสภำกำชำดไทย  เว้นแต่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกลำโหมให้จัดซื้อจำกโรงงำน 
เภสัชกรรมทหำร  ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติจะจัดซื้อจำกองค์กำรเภสัชกรรม 
หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรก็ได้  ทั้งนี้  หน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดซื้อยำที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำจำกผู้ขำยรำยอื่นได้  หำกองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร   
ไม่สำมำรถผลิตออกจ ำหน่ำยให้แก่หน่วยงำนของรัฐได้ทันก ำหนดตำมที่หน่วยงำนของรัฐได้แจ้งแผน  
ประจ ำปีล่วงหน้ำ 

ข้อ ๑๘ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๓)  ภำยใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกำรจัดซื้อโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำร 
ส่วนภูมิภำคเผยแพร่ประกำศในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง  
ก่อนด ำเนินกำรจัดซื้อดังกล่ำวต่อไป 

(๒) กรณีกำรจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคเชิญชวน
องค์กำรเภสัชกรรมและโรงงำนเภสัชกรรมทหำรเข้ำยื่นข้อเสนอด้วยทุกครั้ง 

(๓) กรณีกำรจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคสำมำรถ 
จัดซื้อยำในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ซึ่งองค์กำรเภสัชกรรมหรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร 
มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจ ำหน่ำย  จำกองค์กำรเภสัชกรรม  โรงงำนเภสัชกรรมทหำร  หรือผู้ขำยรำยใดก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซือ้พัสดุตำมขอ้  ๑๕  (๔)  มูลค่ำรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสบิ 
ของแผนควำมต้องกำรจัดซื้อยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำรำยกำรที่ตรงกับ 
บัญชีนวัตกรรมไทยทั้งหมดของหน่วยงำนนั้น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดซื้อยำทั่วไป  (ยำเคมี)  ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตำมบัญชีรำยกำรยำของหน่วยงำนนั้น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของมูลค่ำรวมของเงินงบประมำณค่ำจัดซื้อยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)   
ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย  ณ  ต้นปีงบประมำณ 

(๒) จัดซื้อยำชีววัตถุซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตำมบัญชีรำยกำรยำชีววัตถุของหน่วยงำนนั้น  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของมูลค่ำรวมของเงินงบประมำณค่ำจัดซื้อยำชีววัตถุตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)   
ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย  ณ  ต้นปีงบประมำณ 

(๓) วิธีกำรจัดซื้อในบัญชีนวัตกรรมไทย 
 (ก) หำกรำยกำรยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  ที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตำมบัญชีนวัตกรรมไทยรำยกำรใด  มีผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชนเพียงรำยเดียว  และ 
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มีองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร  ได้ผลิตออกจ ำหน่ำยด้วยแล้ว  
หน่วยงำนของรัฐจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชน   องค์กำรเภสัชกรรม  
สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรก็ได้ 

 (ข) หำกรำยกำรยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  ที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตำมบัญชีนวัตกรรมไทยรำยกำรใด  มีผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชนหลำยรำย  และมีองค์กำร
เภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร  ได้ผลิตออกจ ำหน่ำยด้วยแล้ว  หำกหน่วยงำน
ของรัฐจะจัดซื้อจำกผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชน  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  แต่หำกจะจัดซื้อ
จำกองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร  หน่วยงำนของรัฐจะจัดซือ้โดยวธิี
เฉพำะเจำะจงจำกองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรก็ได้ 

ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถจัดซื้อยำทั่วไป  (ยำเคมี)  หรือยำชีววัตถุตำม  (๑)  หรือ  (๒)  
หน่วยงำนของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรำยงำนเหตุผลควำมจ ำเป็นไปยังหน่วยงำนต้นสังกัดทุกรำยไตรมำส  
เพื่อให้หน่วยงำนต้นสังกัดรำยงำนไปยังส ำนักงบประมำณต่อไป 

ข้อ ๒๐ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุต ำมข้อ  ๑๕  (๕)   
จำกสภำกำชำดไทยโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

ข้อ ๒๑ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๖)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  และให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติประกำศก ำหนดตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 

หมวด  ๖ 
พัสดุส่งเสรมิควำมมัน่คงด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติ 

 
 

ข้อ ๒๒ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติ”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือ

บริกำรที่เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ  เช่น  น้ ำมันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ ำ  หรือไฟฟ้ำ 
ข้อ ๒๓ ให้พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ

ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(๑) น้ ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท  ปตท.  จ ำกัด  (มหำชน) 
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ ำมันของโรงงำนกลั่นน้ ำมันฝำง  กรมกำรพลังงำนทหำร 
(๓) งำนจ้ำงบริกำรเกี่ยวกับไฟฟ้ำและประปำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  

กำรประปำนครหลวง  และกำรประปำส่วนภูมิภำค 
ข้อ ๒๔ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๓  ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐนอกจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไท ย  จัดซื้อ พัสดุ 
ตำมข้อ  ๒๓  (๑)  ตั้งแต่หนึ่งหมืน่ลิตรขึ้นไป  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์
จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงกลำโหมจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๒๓  (๒)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐ 
จะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๓  (๓)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน 
ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ 
วิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสรมิควำมมัน่คงด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสนิค้ำเกษตร 

 
 

ข้อ ๒๕ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสินค้ำเกษตร”  หมำยควำมว่ำ  

งำนจ้ำงบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบและกำรตรวจวิเครำะห์ในด้ำนอำหำร    
ควำมปลอดภัยอำหำร  สินค้ำเกษตรและอำหำร  ปัจจัยกำรผลิต  สิ่งแวดล้อม  รวมถึงกำรทดลอง   
สุ่ม  เก็บ  รวบรวมตัวอย่ำงสินค้ำเพ่ือกำรทดลอง  กำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  กำรตรวจประเมิน  
กำรตรวจรับรองด้ำนมำตรฐำน  และกำรสอบเทียบเครื่องมือ   

ข้อ ๒๖ ให้พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสินค้ำเกษตร   
ของบริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง  (ประเทศไทย)  จ ำกัด  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน   

ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๖  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำก
หน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๘ 
ประเภทของทีป่รึกษำที่รัฐตอ้งกำรสง่เสรมิหรือสนบัสนนุ 

 
 

ข้อ ๒๘ ในหมวดนี้ 
“ที่ปรึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐในด้ำน 

กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ  และให้หมำยควำมรวมถึงกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำและกำรให้บริกำร 
ทำงวิชำกำร 

ข้อ ๒๙ ที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนแบ่งออกเป็นสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ปรึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ  ได้แก่ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



 (ก) มหำวิทยำลัยของรัฐทุกแห่ง 
 (ข) รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
 (ค) สถำบันพระปกเกล้ำ 
 (ง) สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 (จ) สถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ส ำนักงำน  ก.พ.ร. 
 (ฉ) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(๒) ที่ปรึกษำที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ  ได้แก่ 
 (ก) มูลนิธิพัฒนำประสิทธิภำพในรำชกำร  โดยสถำบันที่ปรึกษำเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพ

ในรำชกำร 
 (ข) สถำบันวิจัยจุฬำภรณ ์
ข้อ ๓๐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ  ๒๙  (๑)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ)  

และ  (๒)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  
หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ  ๒๙  (๑)  (ก)  ในขอบเขตสำขำที่จัดให้มี
กำรเรียนกำรสอนภำยในมหำวิทยำลัยนั้น ๆ  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย
อย่ำงแท้จริง  โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้บริหำรโครงกำรจะต้องเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยของรัฐนั้น  และ 
(๒) กำรด ำเนินงำนจะต้องด ำเนินกำรโดยบุคลำกรหลักของมหำวิทยำลัยของรัฐนั้นไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละแปดสิบของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร 
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง  ให้ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน 

ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ 
วิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือกำรวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัยของรัฐจะต้อง
ไม่มีผลกระทบเสียหำยต่อกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นโดยปกติของข้ำรำชกำร  
คณำจำรย ์ นักศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อุตตม  สำวนำยน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  เนื่องจำกกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐ 
ต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีบทบัญญัติบำงประกำรที่ยังไม่ครอบคลุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในบำงกรณี  ท ำให้เกิดข้อขัดข้อง 
ในกำรปฏิบัติงำน  ประกอบกับในปัจจุบันมีพัสดุและประเภทของที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
เพ่ิมเติม  สมควรปรับปรุงกำรก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  รวมทั้งวิธีกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุดังกล่ำวเสียใหม่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดพัสดแุละวธิีกำรจดัซือ้จัดจ้ำงพัสดุที่รฐัต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนนุ  (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ.  2563 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)   
และวรรคสอง  มำตรำ  ๖๕  วรรคสอง  และมำตรำ  ๗๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๒  พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุส่งเสริม 
ผู้ด้อยโอกำส  และควำมในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสรมิวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ 

 
 

ข้อ ๕ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำร

ที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย  หรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี  อุตสำหกรรม  หรือสินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
วิสำหกิจชุมชน  กลุ่มอำชีพที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือที่หน่วยงำนของรัฐรับรอง  
หรือกลุ่มอำชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรหรือองค์กำรสงเครำะห์ที่ไดร้บั
กำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐ   

ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม 
หรือสนับสนุน 

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและต ำบลที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพ้ืนที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป  ประกอบอำชีพ 

เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตในพ้ืนที่หมู่บ้ำนและต ำบลนั้น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 (ข) มีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มและมีกำรท ำกิจกรรมของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพ่ือด ำเนินกิจกำรร่วมกัน 

 (ค) สมำชิกของกลุ่มต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำศักยภำพ
ในกำรผลิตงำนที่รับมำท ำและงำนที่รับมำท ำนั้นต้องด ำเนินกำรโดยสมำชิกในกลุ่ม   

 (ง) มีกำรรับรองกำรด ำเนินงำนของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงำนของรัฐ 
ที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพ 

(๒) ผลิตภัณฑ์ของร้ำนค้ำสหกรณ์หรือสถำบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองำนจ้ำงให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กำรสงเครำะห์

ทหำรผ่ำนศึก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริกำรขององค์กรหรือมูลนิธิเพ่ือคนพิกำรที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ได้แก่  สถำนสงเครำะห์คนพิกำรและทุพพลภำพ  
โรงพยำบำลศรีธัญญำ  สถำนพยำบำลพระประแดง  โรงเรียนสอนคนตำบอด  ศูนย์ฝึกอำชีพคนตำบอด  
โรงเรียนสอนคนหูหนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนหูหนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร  มูลนิธิพระมหำไถ่  
เพื่อกำรพัฒนำคนพิกำร  หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิกำรอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   

(๕) ผลิตภัณฑ์จำกเรือนจ ำ  สถำนกักกัน  หรือสถำนกักขัง  รวมถึงงำนก่อสร้ำง  งำนรับจ้ำง  
งำนบริกำร  หรืองำนใด ๆ  ที่ใช้ฝีมือแรงงำนของผู้ถูกคุมขัง  และผลิตภัณฑ์จำกร้ำนจ ำหน่ำยของ 
กรมรำชทัณฑ์ 

(๖) ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิต  จัดท ำขึ้น  จ ำหน่ำย  หรือให้บริกำรโดยผู้ประกอบ  
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจ  
ขนำดกลำงและขนำดย่อมไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ข้อ ๗ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพตำมข้อ  ๖   
ให้ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำน  
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๖  (๖)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไว้กับ 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยให้ใช้เงินงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุดังกล่ำว 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของงบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่อยู่ในบัญชีรำยกำรพัสดุ  
และบัญชีรำยชื่อผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒
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  ๑) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับ
จังหวัดนั้นไม่น้อยกว่ำสำมรำย  และมีก ำลังกำรผลิตหรือส่งมอบได้ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนของรฐั  
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับจังหวัดนั้น 

  ๒) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส ำหรับจังหวัดนั้น 
น้อยกว่ำสำมรำย  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำง  
และขนำดย่อมทั้งหมดซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 (ข) ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมตำม  (ก)  ๑)  หรือ  ๒)  ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม  (๒)  (ข)  หำกหน่วยงำนของรัฐจัดซือ้จัดจ้ำงดว้ยวธิีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งใช้เกณฑ์รำคำในกำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นผู้ชนะกำรซื้อหรือกำรจ้ำง  
หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรำยชื่อไว้กับส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกิน  
ร้อยละสิบ  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมดังกล่ำว   
โดยจัดเรียงล ำดับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำ
รำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำรำยอื่นไม่เกินร้อยละสิบที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกินสำมรำย  และให้เรียกมำ
ท ำสัญญำตำมข้อ  ๕๕  (๓)  แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไป   

ภำยในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ  ให้หน่วยงำนของรัฐแจ้งผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
จำกผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ในปีงบประมำณที่ล่วงมำนั้นไปยังส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นหมวด  ๗/๑  พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  ข้อ  ๒๗/๑   
ข้อ  ๒๗/๒  และข้อ  ๒๗/๓  และหมวด  ๗/๒  พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ข้อ  ๒๗/๔  ข้อ  ๒๗/๕   
และข้อ  ๒๗/๖  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“หมวด  ๗/๑ 
พัสดุส่งเสรมิกำรผลิตภำยในประเทศ 

 
 

ข้อ  ๒๗/๑  ในหมวดนี้ 

้หนา   ๓
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“พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ”  หมำยควำมว่ำ  พัสดุที่ ได้รับกำรรับรองและ 
ออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย  (Made  in  Thailand)  โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

“กำรใช้พัสดุที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ”  หมำยถึง  กำรใช้ 
หรือกำรน ำเข้ำพัสดุที่ผลิตส ำเร็จรูปแล้วจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะน ำเข้ำโดยคู่สัญญำหรือบุคคลอื่นใด 

ข้อ  ๒๗/๒  ให้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศที่ได้ขึ้นบัญชีรำยกำรพัสดุและบัญชีรำยชื่อ
ไว้กับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน   

ข้อ  ๒๗/๓  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๗/๒  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจัดซื้อ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน 

พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 (ข) ในกรณีที่มีพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

ในประเทศ  หรือมีผู้ประกอบกำรเข้ำยื่นข้อเสนอจ ำนวนน้อยรำย  หรือมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุ
ที่ผลิตจำกต่ำงประเทศหรือน ำเข้ำพัสดุจำกต่ำงประเทศ  ให้หน่วยงำนของรัฐเสนอผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นพิจำรณำยกเว้นกำรด ำเนินกำรตำม  (ก)  หำกกำรจัดซื้อพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  
จะเป็นประโยชน์น้อยกว่ำ  เว้นแต่เป็นกำรจัดหำพัสดุดังต่อไปนี้  ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
เป็นผู้พิจำรณำ 

  ๑) เป็นกำรจัดหำอะไหล่ที่ มี ควำมจ ำ เป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพำะ   
และจ ำเป็นต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ   

  ๒) กรณีมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรใช้พัสดุที่ผลิตหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งเป็น
กำรจัดหำครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้ำนบำท  หรือรำคำพัสดุที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำต่อหน่วย
ไม่เกินสองล้ำนบำท   

(๒) กำรจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำง  ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดรำยละเอียดในแบบรูปรำยกำร 
งำนก่อสร้ำงว่ำ  “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ใน 
งำนก่อสร้ำง”  และด ำเนินกำรตำมเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำที่เป็นพัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศก่อน   
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของมูลค่ำหรือปริมำณเหล็กหรือเหล็กกล้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมด  
ในครั้งนั้น 

 (ข) หำกกำรใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ำตำม  (ก)  ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณ  
ที่ก ำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ  ให้หน่วยงำนของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศประเภทอื่นให้ครบตำมร้อยละของมูลค่ำหรือปริมำณที่ก ำหนดไว้ 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศได้ตำมอัตรำที่ก ำหนด  
หน่วยงำนของรัฐต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อน 
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(๓) กำรจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง  ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดในขอบเขตของงำนหรือ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำงว่ำ  “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนจ้ำง”   

ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำซึ่งมิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศเข้ำเสนอรำคำแข่งขันกับผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ 
ที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย  หำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ  
ที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้เสนอรำคำ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกิน
ร้อยละสำม  ให้จัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคล  
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว   

ให้หน่วยงำนของรัฐที่เป็นคู่สัญญำในกำรจัดจ้ำงตำมควำมใน  (๒)  และ  (๓)  ก ำหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้คู่สัญญำรำยงำนมูลค่ำหรือปริมำณกำรใช้พัสดุส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศให้หน่วยงำนของรัฐ 
ที่เป็นคู่สัญญำทรำบ 

หมวด  ๗/๒ 
พัสดุที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 
 

ข้อ  ๒๗/๔  ในหมวดนี้ 
“พัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือบริกำรที่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน  แต่มีคุณสมบัติหรือคุณภำพเทียบเท่ำหรือ  
สูงกว่ำสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน  โดยพิจำรณำจำกขั้นตอนกำรจัดหำวัตถุดิบ  กำรผลิต   
กำรขนส่ง  กำรใช้งำน  กำรน ำกลับไปใช้  (reuse)  กำรแปรใช้ใหม่  (recycle)  และกำรน ำไปก ำจัด 

ข้อ  ๒๗/๕  ให้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมบัญชีรำยชื่อสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ข้อ  ๒๗/๖  วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมข้อ  ๒๗/๕  ให้ด ำเนินกำร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินคำ้หรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว  ให้หน่วยงำนของรฐั
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรโดยตรง   

(๒) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำรตั้งแต่สองรำยขึ้นไป  ให้หน่วยงำน
ของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก   

หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตำม  (๑)  และ  (๒)  จะใช้วิธี 
ประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้” 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมใน  (ก)  ของ  (๑)  ของข้อ  ๒๙  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและ
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(ก)  สถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่ง” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๓๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำงพัสดุ

ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓๑  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ  ๒๙  (๑)  (ก)  ในขอบเขตสำขำที่จัดให้

มีกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำบันอุดมศึกษำนั้น ๆ  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรและ 
กำรวิจัยอย่ำงแท้จริง  โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้ำโครงกำรหรอืผู้บรหิำรโครงกำรจะต้องเป็นบุคลำกรของสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐนั้น   
(๒) กำรด ำเนินงำนจะต้องด ำเนินกำรโดยบุคลำกรหลักของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐนั้น 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร 
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง  ให้ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน  

ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ  
วิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือกำรวิจัยและพัฒนำของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ
จะต้องไม่มีผลกระทบเสียหำยต่อกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นโดยปกติ  
ของข้ำรำชกำร  คณำจำรย์  นักศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  8  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือก ำหนด 
ให้พัสดุที่จัดท ำขึ้นหรือจ ำหน่ำยโดยผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  พัสดุส่งเสริมกำรผลิต  
ภำยในประเทศ  และพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  อันจะเป็น  
กำรช่วยเหลือผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและเกษตรกร  ส่งเสริมให้มีกำรใช้พัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศและพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ   
และแก้ไขเพ่ิมเติมที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ  
ให้ครอบคลุมถึงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐทุกแห่งเพ่ือให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๐๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดพัสดแุละวธิีกำรจดัซือ้จัดจ้ำงพัสดุที่รฐัต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนนุ  (ฉบับที ่ 3) 
พ.ศ.  2564 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)   
และวรรคสอง  มำตรำ  ๖๕  วรรคสอง  และมำตรำ  ๗๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้    
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๕  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุ 
และวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ 
ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำร

ที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย  หรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี  อุตสำหกรรม  สินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
วิสำหกิจชุมชน  วิสำหกิจเพ่ือสังคม  กลุ่มอำชีพที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือ 
ที่หน่วยงำนของรัฐรับรอง  หรือกลุ่มอำชีพอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน  หรือองค์กรเพ่ือคนพิกำรหรือ 
องค์กรของคนพิกำรที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐ” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น  (๗)  ของข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ดังต่อไปนี้ 

“(๗)  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้นจำกวิสำหกิจเพื่อสังคม  ที่ได้จดทะเบยีน
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมใน  (๑)  ของข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนด
พัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ 
ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗)   
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  
หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมใน  (๗)  ของข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๗)  งำนจ้ำงซ่อมอำกำศยำนและวัสดุอุปกรณ์อำกำศยำน  งำนจัดจ้ำงผลิตอำกำศยำน   
อำกำศยำนไร้คนขับ  ดำวเทียม  และอุปกรณ์  รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับอำกำศยำนอวกำศ  หรือ 
ยำนอวกำศ  ตลอดจนระบบบริหำรคลังพัสดุ  ระบบคลังอำวุธ  และระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
ของบริษัท  อุตสำหกรรมกำรบิน  จ ำกัด” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมใน  (๕)  ของข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๕)  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงงำนตำมข้อ  ๙  (๗)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน
ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ 
วิธีคัดเลือกก็ได้” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมใน  (๓)  ของข้อ  ๒๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๓)  งำนจ้ำงบริกำรเกี่ยวกับไฟฟ้ำและประปำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย   
กำรไฟฟ้ำนครหลวง  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  กำรประปำนครหลวง  และกำรประปำส่วนภูมิภำค” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๖  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  ให้พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงดำ้นควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสินค้ำเกษตรดังตอ่ไปนี้  
เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(๑) บริษัท  ห้องปฏิบัติกำรกลำง  (ประเทศไทย)  จ ำกัด   
(๒) อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ” 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ให้ยกเลิกควำมใน  (๒)  ของข้อ  ๒๙  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๒) ที่ปรึกษำที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ  ได้แก่ 
 (ก) มูลนิธิพัฒนำประสิทธิภำพในรำชกำร  โดยสถำบันที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ 

ในรำชกำร 
 (ข) สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 
 (ค) อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ 
 (ง) มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ 
 (จ) มูลนิธิเพื่อสถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม” 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  29  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
อำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
  

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
ก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน   พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือก ำหนดให้ 
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนครอบคลุมถึงผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้นจำก
วิสำหกิจเพ่ือสังคม  งำนจ้ำงซ่อมและงำนจัดจ้ำงผลิตที่เกี่ยวข้องกับอำกำศยำนหรือยำนอวกำศของบริษัท  
อุตสำหกรรมกำรบิน  จ ำกัด  งำนจ้ำงบริกำรเกี่ยวกับกำรไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย   
และพัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงปลอดภัยทำงอำหำรและสินค้ำเกษตรจำกอุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ   รวมทั้ง 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ครอบคลุมถึงอุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ   มูลนิธ ิ
เ พ่ือสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ   และมูลนิธิ เ พ่ือสถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในคร้ังนั้น  โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอน้ันจะอุทธรณ์ 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

ให้ทุนหมุนเวียนที่ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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



 
              
 
 
 

การจัดทำขอ้ตกลงเป็นหนังสือ 
ในกรณีอื่น 

 
 (1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2) 
 (3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 3) 
 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๖  
วรรคหนึ่ง  (๕)  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้ในกรณีตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ 
ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ในวงเงิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี  และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อรองรับการดําเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร  ได้รับยกเว้นให้จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  โดยไม่ทําตามแบบสัญญาได้  เพื่อให้การจัดงาน
พระราชพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการตามที่คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (กวพ.อ.)   
ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market  :  e - market)  
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bidding  :  e - bidding)  แนบท้ายประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ต่อมา  เม่ือพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับทําให้ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาต้องเป็นกรณีตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกําหนดดังที่กล่าวแล้ว  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องออกประกาศน้ีเพื่อให้หน่วยงาน 
ที่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว  จะได้จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  อันจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างเก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือได้โดยไม่ต้องทําตามแบบสัญญาตามมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  2) 
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  
โดยการทําข้อตกลงเป็นหนังสือสามารถกระทําได้ในกรณีที่มาตรา  96  บัญญัติไว้เท่านั้น  ซึ่งการจัดซื้อ
โดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ  อาจมีกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้ เป็นอย่างอื่น   
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของผู้ให้เช่าเป็นสําคัญ  และเป็นเง่ือนไข 
ที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอื่น  โดยผู้เช่าไม่มีอํานาจต่อรอง  ซึ่งไม่อาจทําสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด  สามารถดําเนินการต่อไปได้โดย 
ไม่เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  จึงมีความจําเป็นต้องออกประกาศนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคหนึ่ง  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  2)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้การจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้  อาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา

ตามมาตรา  93  ก็ได้ 
(1) การจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 

ที่ผู้ขายกําหนดให้ต้องทําตามเงื่อนไขของผู้ขาย  และเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้ซื้อรายอื่น 
(2) การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของผู้ให้เช่าเป็นสําคัญ  และเป็นเง่ือนไข

ที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอื่น  โดยผู้เช่าไม่มีอํานาจต่อรอง  ซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
หรือวิธีคัดเลือกได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ์  ตนัติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  3) 
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  
โดยการทําข้อตกลงเป็นหนังสือสามารถกระทําได้ในกรณีที่มาตรา  96  บัญญัติไว้เท่านั้น  ดังนั้น  เพื่อให้
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ตามมาตรา  56  (1)  (ข)  (ฉ)  (ช)  วิธีเฉพาะเจาะจง  มาตรา  56  (2)  
(ค)  (จ)  และกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  พ.ศ.  2561  ข้อ  2  (5)  
ซึ่งไม่อาจทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด  
สามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม่เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  จึงมีความจําเป็นต้องออกประกาศนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคหนึ่ง  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  3)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้การจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้  อาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา

ตามมาตรา  93  ก็ได้ 
(1) วิธีคัดเลือก  มาตรา  56  (1)  (ข)  (ฉ)  และ  (ช) 
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง  มาตรา  56  (2)  (ค)  และ  (จ) 
(3) กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  พ.ศ.  2561  ข้อ  2  (5) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการ                       
รวมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
     (1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการ
ดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการ
รวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
 
            



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และรายละเอียดการด าเนนิการรวมการจดัซื้อจดัจ้าง 
ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  58  
วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  “เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจท าการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ผู้ท าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา”  และวรรคสอง  บัญญัติว่า  “การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นส าคัญ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด”  
และมาตรา  72  บัญญัติให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้โดยอนุโลม  
ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๑๙  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้ก าหนด
หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนนิการซือ้หรอืจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย  ประเภท
หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซื้อหรือจ้าง  และการท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป  และในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติก็ได้  และข้อ  102  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ให้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป  และในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้  
ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยรวม  ให้สามารถด าเนินการได้อย่างส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงมีความจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 

อาศัยอ านาจตามข้อ  19  และข้อ  102  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจดัจ้างตามพระราชบญัญตัิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๓ กรณีเป็นการซื้อ  ให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้   
สามารถรวมการซื้อได้   

  3.1 เป็นการซื้อของหน่วยงานของรัฐที่ได้รบัความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อแล้ว 

  3.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อร่วมกัน  และมีความต้องการพัสดุ 
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างเดียวกันและเมื่อรวมกันแล้วมีปริมาณความต้องการใช้พัสดุนั้น  
ในปริมาณมาก  โดยผู้ขายรายเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดซื้อพัสดุนั้น 

ข้อ 4 กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง  ให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้  สามารถรวมการจ้างงานก่อสร้างได้   

  4.1 การจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ 
ที่จะใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างแล้ว 

  4.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์จ้างก่อสร้างร่วมกัน  ดังนี้ 
   (1) เป็นการจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ใช้พ้ืนที่หรือบริเวณในการ

ก่อสร้างเดียวกัน 
   (2) หน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมจ้างงานก่อสร้าง  และมีเหตุผล

และความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการโดยผู้รับจ้างงานก่อสร้างรายเดียวกัน 
   (3)  เป็นการจ้างงานก่อสร้างที่มีระยะเวลาด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน 
ข้อ  5 กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา  ให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปนี้  สามารถรวมการจ้างที่ปรึกษาได้   
  5.1 เป็นการจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

ที่จะใช้ในการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว 
  5.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ดังนี้ 
   (1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน ารายเดียวกัน 
   (2) น าผลการศึกษาหรือข้อเสนอแนะมาใช้ร่วมกัน 
ข้อ 6 การด าเนินการตามข้อ  3  ข้อ  4  และข้อ  5  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีเป็นการซื้อ 
   

 
 เพ่ือประโยชน์ของการจัดซื้อของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน 
เพ่ือจัดท ากรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งเป็นผู้ท าการจัดซื้อแทน
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ และหน่วยงานของรัฐจะได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงตามกรอบข้อตกลงดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และรายละเอียด 
การด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กรณีเป็นการซื้อ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้  
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการจัดซื้อ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานผู้แทนด้วย 
 “หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดซ้ือ 
 ข้อ 2 ให้ หน่ วยงานจัดท าบันทึ กข้อตกลงร่วมกัน  เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ 
แต่ละหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ 
อย่างน้อย ดังตอ่ไปนี้  
 (1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 (2) ขอบเขตข้อตกลง 
  (2.1) ประเภทหรือชนิด และปริมาณของพัสดุที่ต้องการซื้อ 
  (2.2) งบประมาณ 
  (2.3) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน 
  (2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการท าสัญญา  
  (2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
  (2.6) วิธีการจัดซื้อ 
 (2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (2.8) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ข้อ 3 ให้หน่วยงาน มอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนเพ่ือด าเนินการ
จัดซื้อ โดยผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ
จากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11  
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 5 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และอาจจัดท าราคากลางด้วยก็ได้ เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  



 กรณีที่ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้มีองค์ประกอบ ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย 
จ านวน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงาน มีหน้าที่จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการซื้อ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 2 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 73  
ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 และข้อ 78 เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 2 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 ข้อ 6 การจัดท ารายงานขอซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดท ารายงานขอซื้อ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนด าเนินการตามวิธีการซื้อนั้นต่อไป 
  ข้อ 7 การขออนุมัติสั่งซื้อให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
จากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจของหน่วยงานผู้แทนอนุมัติสั่ งซื้อแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้แทนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ข้อ 8 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงข้อ 2  
 ข้อ 9 การด าเนินการใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง 
   

 เพ่ือประโยชน์ของการจ้างงานก่อสร้างของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน
เพ่ือจัดท ากรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐมอบให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง  
เป็นผู้ท าการจัดจ้างก่อสร้างแทนให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ และหน่วยงานของรัฐท าสัญญาหรือข้อตกลง
กับผู้รับจ้างตามแนวทางกรอบข้อตกลงดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และรายละเอียด 
การด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้  
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมงานจ้างก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานผู้แทนด้วย 
 “หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง  
 ข้อ 2 ให้ หน่ วยงานจัดท าบันทึ กข้อตกลงร่วมกัน  เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ 
แต่ละหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 (1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 (2) ขอบเขตข้อตกลง 
  (2.1) ประเภทงานก่อสร้าง 
 (2.2) งบประมาณ 
  (2.3) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน 
  (2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการท าสัญญา 
  (2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
  (2.6) วิธีการจัดจ้าง 
  (2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 (2.8) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานมอบหมายให้หน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ งเป็นหน่วยงานผู้แทน 
เพ่ือด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 4 การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแบบรูปรายการ  
และอาจจัดท าราคากลางด้วยก็ได้  เพ่ือขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของแต่ละหน่วยงาน 
 ให้หน่วยงานผู้แทนมีหน้าที่รวบรวมเอกสารตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดท ารายงานขอจ้างก่อสร้าง 
รวมทั้งเอกสารเชิญชวนจ้างก่อสร้าง 
 ข้อ 5 ให้หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11  
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



 ข้อ 6 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้าง ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือของหน่วยงาน และกรรมการ
อย่างน้อย จ านวน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือของหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 55  
ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 73 ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 และข้อ 78 เพ่ือน าเสนอ 
ผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 ข้อ 7 การจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดท ารายงานขอจ้าง 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนด าเนินการตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป 
 ข้อ 8 การจัดท ารายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 (1) ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างตามข้อ 5 ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
การพิจารณาการจัดจ้างและแจ้งผลการพิจารณาให้แต่ละหน่วยงานทราบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าเสนอ  
ผู้มีอ านาจอนุมัติของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
 (2) ให้หน่วยงานน าผลที่ได้รับความเห็นชอบผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามข้อ 8 (1) 
แจ้งกลับมายังหน่วยงานผู้แทน 
 (3) เมื่อหน่วยงานผู้แทนได้รับแจ้งตามข้อ 8 (2) แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ของหน่วยงานผู้แทนเสนอต่อผู้มีอ านาจตามข้อ 3 และประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ข้อ 9 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงในข้อ 2 
 ข้อ 10  การด าเนินการใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา 
   

 
 เพ่ือประโยชน์ของการจัดจ้างที่ปรึกษาของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน
เพ่ือจัดท ากรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดย ให้หน่วยงานของรัฐแห่ งหนึ่ งเป็นผู้ท าการ 
จัดจ้างที่ปรึกษาแทนให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ และหน่วยงานของรัฐจะได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามกรอบข้อตกลงดังกล่าว  
 คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และรายละเอียด 
การด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้  
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการจัดจ้างที่ปรึกษา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานผู้แทนด้วย 
 “หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 
 ข้อ 2 ให้ หน่ วยงานจัดท าบันทึ กข้อตกลงร่วมกัน  เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ 
แต่ละหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 (1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 (2) ขอบเขตข้อตกลง 
  (2.1) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน 
 (2.2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2.3) งบประมาณ 
  (2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการท าสัญญา 
  (2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
 (2.6) วิธีการจัดจ้าง 
  (2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (2.8) อ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ เป็นต้น  
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานมอบหมายให้หน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ งเป็นหน่วยงานผู้แทน 
เพ่ือด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 5 ในกรณีที่มีความจ าเป็นหน่วยงานผู้แทนจะก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวให้แต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน ที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี



หรือรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่า ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน  
 ข้อ 6 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ด าเนินการในการจ้างที่ปรึกษา มีทั้งหมด 3 ชุด 
ประกอบด้วย  
 (1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 4 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ร่วมกันจัดท าขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และอาจจัดท าราคากลางด้วยก็ได้ เพ่ือน าเสนอ 
ผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 (2 ) คณ ะกรรมการด าเนิ น งานจ้ างที่ ป รึกษ า  ประกอบด้ วย  ประธานกรรมการ  
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 4 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 114 ข้อ 115 ข้อ 116 ข้อ 117 ข้อ 120 ข้อ 121 
ข้อ 122 ข้อ 123 ข้อ 124 เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และกรรมการอย่างน้อย 
จ านวน 4 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ . 2560 ข้อ 179 โดยให้แต่ละหน่วยงานขออนุมัติ 
และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน  
 ข้อ 7 การจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 104 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนด าเนินการตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป 
 ข้อ 8 การอนุมัติสั่ งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาให้ เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 9 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้ มีอ านาจของหน่ วยงานผู้ แทนอนุมัติสั่ งจ้ างแล้ ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้แทนประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ข้อ 10 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงข้อ 2 
 ข้อ 11 ผลที่ได้จากงานจ้างที่ปรึกษา อันรวมถึงผลงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ตลอดจนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้น 
จากงานจ้างที่ปรึกษานี้ เป็นสิทธิของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน 
 ข้อ 12 การด าเนินการใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และรายละเอียดการด าเนนิการรวมการจดัซื้อจดัจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560  (ฉบับที ่ 2) 
 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  58  
วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  “เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใด 
อาจท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่ งอื่น  ๆ  ก็ ได้   ตามกรอบข้อตกลง 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ท าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา”  และวรรคสอง  บัญญัติว่า  “การด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นส าคัญ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด”  ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๑๙  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการซื้อ 
หรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซื้อ 
หรือจ้าง  และการท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ   
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป  และในกรณี 
ที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียด 
การด าเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ของ 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยรวม  ให้สามารถด าเนินการได้อย่างส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี    
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงมีความจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 

อาศัยอ านาจตามข้อ  19  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  (ฉบับที่  2)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กรณีเป็นงานจ้างท าของ  ให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปนี้  สามารถรวมการจ้างท าของได้   
  3.1 การจ้างท าของของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ 

ที่จะใช้ในการจัดจ้างท าของแล้ว 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



  3.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์จ้างท าของร่วมกัน  ดังนี้ 
   (1) หน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมจ้างท าของ   และมีเหตุผล 

และความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดียวกัน 
   (2) เป็นการจ้างท าของที่มีระยะเวลาด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน 
ข้อ 4 การด าเนินการตามข้อ  3  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียด 

แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
สันต ิ พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
ปฏิบัติราชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจดัจ้าง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กรณีเป็นงานจ้างท าของ 

_______________ 
 
 เพ่ือประโยชน์ของการจ้างท าของของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน 
เพ่ือจัดท ากรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐมอบให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง  
เป็นผู้ท าการจัดจ้างท าของแทนให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ๆ และหน่วยงานของรัฐท าสัญญาหรือข้อตกลง 
กับผู้รับจ้างตามแนวทางกรอบข้อตกลงดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงเห็นสมควรก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีเป็นงานจ้างท าของ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
  ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมงานจ้างท าของ และให้หมายความรวมถึง 
หน่วยงานผู้แทนด้วย 
 “หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดจ้างท าของ  
  ข้ อ  ๒  ให้ หน่ วยงานจั ดท าบั นทึ กข้ อตกลงร่ วมกัน  เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ 
แต่ละหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ  
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
(2) ขอบเขตข้อตกลง 

(๒.๑) ประเภทงานจ้าง 
(๒.๒) งบประมาณ 
(๒.๓) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน 
(๒.๔) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการท าสัญญา 
(๒.๕) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
(๒.๖) วิธีการจัดจ้าง 
(๒.๗) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๒.๘) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ข้อ  ๓ ให้หน่ วยงานมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ ง เป็นหน่วยงานผู้ แทน 
เพ่ือด าเนินการจัดจ้าง โดยผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้  ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน  
หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
  ข้อ ๔ ให้หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑  
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้ อ  ๕  ใ น ก ร ณี ที่ มี สิ น ท รั พ ย์ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร จ้ า ง ท า ข อ ง แ ละหน่ ว ย ง า น ใ ช้ ร่ ว มกั น  
ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ (Steering Committee) หากเป็นกรณีที่ 
หน่วยงานไม่ประสงค์ใช้ร่วมกันจะก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ (Steering Committee)  
หรือไมก่็ได้ 
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 กรณีที่ มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  ให้มี องค์ประกอบ  ประกอบด้ วย  
ผู้แทนของทุกหน่วยงาน ที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่า ท าหน้าที่ก ากับ  
ติดตาม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
 ข้อ 6 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณสมบัติของผู้ รับจ้างที่จะจัดจ้าง รวมทั้งก าหนด 
ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และอาจจัดท า 
ราคากลางด้วยก็ได้ เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ ๓ 
 กรณีที่ มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  ให้มี องค์ประกอบ  ประกอบด้ วย  
ประธานกรรมการ จ านวน ๑ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการ 
อย่างน้อย จ านวน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ร่วมกันจัดท าขอบเขตของงาน  
(Terms of reference :  TOR) รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และอาจจัดท า 
ราคากลางด้วยก็ได้ เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้าง  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  
จ านวน ๑ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 2 คน  
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 73  
ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 และข้อ 78 เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
  ข้อ 7 การจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดท ารายงานขอจ้าง 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ ๓  
  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนด าเนินการตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป 
 ข้อ 8 การจัดท ารายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ( 1 )  ใ ห้ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จ้ า ง ต า ม ข้ อ  6 ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล 
การพิจารณาการจัดจ้างและแจ้งผลการพิจารณาให้แต่ละหน่วยงานทราบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าเสนอ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
 (2) ให้หน่วยงานน าผลที่ได้รับความเห็นชอบผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามข้อ 8 (1)  
แจ้งกลับมายังหน่วยงานผู้แทน 
 (3) เมื่อหน่วยงานผู้แทนได้รับแจ้งตามข้อ 8 (2) แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย 
ของหน่วยงานผู้แทนเสนอต่อผู้มีอ านาจตามข้อ 3 และประกาศผลผู้ชนะการจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ข้อ 9 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงในข้อ 2 
 ข้อ 10  การด าเนินการใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

____________________ 



 
 

 
 

หลักเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพฒันา เพื่อการ
ให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ไม่สามารถดำเนนิการตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ 
 

    (1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการ
จ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่
ปรึกษา ที่ไม่สามารถดดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 2) 
  (3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่
ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ 3) 
 
 
 



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจดัจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอดุมศึกษา   

หรือการจ้างที่ปรกึษา  ที่ไมส่ามารถด าเนนิการตามพระราชบญัญตัิการจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (3)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การวิจัยและพัฒนา”  หมายความว่า  การค้นคว้าโดยการทดลอง  ส ารวจหรือศึกษาตามหลัก

วิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูล  องค์ความรู้  ผลิตภัณฑ์  นวัตกรรม  รวมทั้งการพัฒนาและการถ่ายทอดผลงาน
ของการค้นคว้าเพ่ือน ามาใช้ในการยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการหรือทางวิชาการ
หรือประโยชน์อย่างอืน่ในทางเศรษฐกิจและสังคม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี ความมั่นคง  หรือด้านอื่น ๆ  
เพื่อเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ 

“การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การให้บริการทางวิชาการ
ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนหรือที่มีความเชี่ยวชาญ  หรือการให้บริการทางวิชาการ 
จากผลการวิจัย  หรือการจัดท าหลักสูตรและการบริการจัดฝึกอบรม  รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ
ด้านอื่น ๆ  ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมงานด้านวิชาการอย่างแท้จริง 

“การจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  การจ้างบริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐ  รวมถึงการจ้างเพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของรัฐ 
หรือของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศกึษา  
หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้แก่ 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  ที่หน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
มีความจ าเป็นต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นพิเศษซึ่งไม่สามารถจัดหาพัสดุอื่นมาใช้ทดแทนได้   
หรือมีความจ าเป็นต้องจ้างผู้ให้บริการที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความช านาญเป็นพิเศษ  หรือมีทักษะสูง  
และจ าเป็นต้องจ้างจากผู้ให้บริการรายนั้นซึ่งไม่สามารถจ้างผู้ให้บริการรายอื่นมาทดแทนได้  เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและพัฒนา   

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๒



(2) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการให้บริการทางวชิาการของสถาบันอุดมศกึษา  ที่สถาบันอุดมศึกษา
ผู้ด าเนินการให้บริการมีความจ าเป็นต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นพิเศษ  ซึ่งไม่สามารถจัดหา
พัสดุอื่นมาใช้ทดแทนได้  หรือมีความจ าเป็นต้องจ้างผู้ให้บริการที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความช านาญ 
เป็นพิเศษ  หรือมีทักษะสูง  และจ าเป็นต้องจ้างจากผู้ให้บริการรายนั้นซึ่งไม่สามารถจ้างผู้ให้บริการรายอื่น 
มาทดแทนได ้ เพ่ือการให้บริการทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ให้บรกิาร
ทางวิชาการนั้น 

(3) การจ้างที่ปรึกษา  ที่หน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
ประสบการณ์  หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป  และหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็น 
ต้องจ้างที่ปรึกษารายนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ว่าจ้าง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
ตามเงื่อนไขของที่ปรึกษาโดยมีข้อจ ากัดในการต่อรองทั้งหมดหรือบางส่วน 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเป็นไปตามลักษณะหรือรายละเอียดที่ก าหนดไว้ตามกฎ
หรือระเบียบที่หน่วยงานของรัฐต้องออกกฎหรือระเบียบตามข้อ  5   

การจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ 5 การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ  4  วรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐตามข้อ  4  วรรคสาม   
ต้องด าเนินการออกกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์
และแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง   

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐต้องส่งกฎหรือระเบียบดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
นโยบายให้ความเห็นชอบ  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับก่อนเสนอผู้มีอ านาจ
ในการออกกฎหรือระเบียบของหนว่ยงานของรฐันั้น ๆ   ประกาศใช้บังคับต่อไป  และให้ส่งกฎหรือระเบยีบ
ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว  ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย   

ข้อ 6 ให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการสอบทานและก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา   เพ่ือการให้บริการ 
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศนี้   

ข้อ 7 การจัดซื้อจัดจ้างนอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ  4  วรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐ
ตามข้อ  4  วรรคสาม  ขอท าความตกลงกับคณะกรรมการนโยบายเป็นรายกรณี    

ข้อ 8 คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศรายชื่อหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติมตามข้อ  4  วรรคสาม
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๒



 
 

บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ลงวันที่  16  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

----------------------------------------- 
 
รายชื่อหน่วยงานของรัฐ และการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงานที่ ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   
   ประเภทงาน ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษา 
 2. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 ประเภทงาน ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษา 
 
 



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอดุมศึกษา   

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทีไ่ม่สามารถด าเนนิการตามพระราชบัญญตักิารจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบบัที่  2) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐ  และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทงานที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (3)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  2)”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้  เป็น  3.  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  16  มกราคม  2562 

“3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ประเภทงาน  ได้แก่  การวิจัยและพัฒนา  การให้บริการทางวิชาการ” 
ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามประกาศนี้  ต้องด าเนินการออกกฎหรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางแห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา  ๘  
วรรคหนึ่ง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐต้องส่งกฎหรือระเบียบดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
นโยบายให้ความเห็นชอบ  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับก่อนเสนอผู้มีอ านาจ
ในการออกกฎหรือระเบียบของหนว่ยงานของรฐันั้น ๆ   ประกาศใช้บังคับต่อไป  และให้ส่งกฎหรือระเบยีบ
ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว  ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจดัจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอดุมศึกษา   

หรอืการจ้างทีป่รกึษา  ทีไ่มส่ามารถด าเนินการตามพระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบบัที่  3) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐ  และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทงานที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (3)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  3)”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้  เป็น  4.  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัย 
และพัฒนา  เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  หรือการจ้างที่ปรึกษา  ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่   
16  มกราคม  2562 

“4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประเภทงาน  ได้แก่  การวิจัยและพัฒนา  การให้บริการทางวิชาการ” 
ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามประกาศนี้   ต้องด าเนินการออกกฎ 

หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยอย่างน้อย 
ต้องมีหลักการตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐต้องส่งกฎหรือระเบียบดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
นโยบายให้ความเห็นชอบ  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับก่อนเสนอผู้มีอ านาจ
ในการออกกฎหรือระเบียบของหนว่ยงานของรฐันั้น ๆ   ประกาศใช้บังคับต่อไป  และให้ส่งกฎหรือระเบยีบ
ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว  ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สันต ิ พร้อมพัฒน ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ              
ที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรง  
(ฉบับที่ 1 - 10) 

 
 
 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง”  หมายความว่า  การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ 

การดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการผลิต  จําหน่าย  หรือให้บริการเพื่อแสวงหารายได้  หรือเป็น 
การดําเนินกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขันกับภาคเอกชน  ประกอบด้วย   

(1) ธุรกิจหลัก  ได้แก่  ธุรกิจหรือกิจการที่เป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
ตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี 

(2) ธุรกิจเสริม  ได้แก่  ธุรกิจหรือกิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักอันเป็นประโยชน์แก่ 
การดําเนินการให้กับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ประกอบด้วย  9  สาขา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาพลังงาน 
(๒) สาขาสื่อสาร 
(๓) สาขาขนส่ง 
(๔) สาขาสาธารณูปการ 
(๕) สาขาเกษตร 
(๖) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
(๗) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
(๘) สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
(๙) สาขาสถาบันการเงิน 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ 5 ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  3   

ข้อ 6 การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  5  รัฐวิสาหกิจนั้น
ต้องดําเนินการออกกฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา  8  วรรคหน่ึง  และข้อ  8  ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  รัฐวิสาหกิจต้องส่งร่างกฎหรือระเบียบดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบาย
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้มีอํานาจในการออกกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  ประกาศใช้บังคับต่อไป  
และให้ส่งกฎหรือระเบียบที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว  ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย 

ข้อ 7 กรณีที่กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจตามข้อ  5  ได้กําหนดให้ 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใดต้องมีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน  หรือกําหนดให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ  การดําเนินการทั้ง  2  กรณีดังกล่าว  ให้รัฐวิสาหกิจเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย  เว้นแต่  ไม่อาจดําเนินการได้และได้ รับอนุ มัติยกเว้นต่อ
คณะกรรมการนโยบายเป็นรายกรณี 

ข้อ 8 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ  5  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
อาจคัดเลือกโครงการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้   

ข้อ 9 ให้หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรือ 
งานที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  5  และให้คณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ  ดําเนินการ
สอบทานและกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรืองานที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงดังกล่าวหรือ 
ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีมาตรการหรือระบบกํากับและตรวจสอบดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรืองานที่เก่ียวกับ
การพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  5  ทดแทนก็ได้   

ข้อ 10 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดตามข้อ  3  ถึงข้อ  5  ให้รัฐวิสาหกิจ
ขอทําความตกลงกับคณะกรรมการนโยบายเพื่อกําหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์
โดยตรงตามมาตรา  ๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
ได้เป็นรายกรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง   

ลงวันที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2560 
---------------------------------- 

 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีเ่กี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1)   

แห่งพระราชบญัญตัิการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาพลังงาน  ได้แก่ 
 1.1 บริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ   
  ๑.๑.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
   ๑) บริษัท  ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  จ ากัด  (มหาชน) 
   ๒) บริษัท  ปตท.  จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  จ ากัด 
   ๓) บริษัท  ปตท  กรีน  เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด 
   ๔) บริษัท  ปตท  กรีน  เอ็นเนอร์ยี่  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
   ๕) บริษัท  ปตท.  น้ ามันและการค้าปลีก  จ ากัด 
   ๖) บริษัท  ปตท.  บริการธุรกิจค้าปลีก  จ ากัด 
   ๗) บริษัท  ปตท.  บริหารธุรกิจค้าปลีก  จ ากัด 
   ๘) บริษัท  ปตท.  โกลบอล  แมนเนจเม้นท์  จ ากัด 
   ๙) บริษัท  ปตท.สผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 
   ๑๐) บริษัท  ปตท.สผ.  ศูนย์บริหารเงิน  จ ากัด 
   ๑๑) บริษัท  ปตท.สผ.  ศูนย์บริหารธุรกิจ  จ ากัด 
   ๑๒) บริษัท  ปตท.สผ.จี7  จ ากัด 
   ๑๓) บริษัท  ปตท.สผ.  สยาม  จ ากัด 
   ๑๔) บริษัท  พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส  จ ากัด 
   ๑๕) PTTEP  Southwest  Vietnam  Company  Limited 
   ๑๖) PTTEP  Kim  Long  Vietnam  Company  Limited 
   ๑๗) PTTEP  Hoang-Long  Company  Limited 
   ๑๘) PTTEP  Hoan-Vu  Company  Limited 
   ๑๙) PTTEP  Algeria  Company  Limited 
   ๒๐) PTTEP  Oman  Company  Limited 
   ๒๑) PTTEP  Offshore  Investment  Company  Limited 
   ๒๒) PTTEP  Holding  Company  Limited 
   ๒๓) PTTEP  MEA  Limited 
   24) PTTEP  HK  Holding  Limited 
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   25) บริษัท  ออเร้นจ์  เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด 
   26) Andaman  Transportation  Limited 
   27) Sinphuhorm  Holdings  Limited 
   28) บริษัท  อมตะ  จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  จ ากัด 
   29) บริษัท  พีทีท ี แอลเอ็นจี  จ ากัด 
   30) บริษัท  พีทีท ี เอ็นเนอร์ยี่  รีซอร์สเซส  จ ากัด 
   31) บริษัท  พีทีท ี แทงค ์ เทอร์มินัล  จ ากัด 
   32) บริษัท  ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น  จ ากัด 
   33) PTT  International  Holdings  Limited 
   34) PTT  Mining  Limited 
   35) PTT  International  Investments  Limited 
   36)  PTT  Green  Energy  (Hongkong)  Limited 
   37) PTT  Philippines  Trading  Corporation 
   38) PTT  Philippines  Corporation 
   39) PTT  (Cambodia)  Limited 
   40) PTT(LAO)  Company  Limited 
   41) PTT  Oil  Myanmar  Company  Limited 
   42) PTT  International  Trading  Pte.  Ltd. 
   43) PTT  International  Trading  DMCC 
   44) PTT  International  Trading  London  Ltd. 
   45) PTT  Regional  Treasury  Center  Pte.  Ltd. 
   46) Sabran  Brothers  Pte.  Ltd. 
   47) Kalimantan  Thailand  Palm  Pte.Ltd. 
   48) Chancellor  Oil  Pte.  Ltd. 
   49) PT  First  Borneo  Plantations 
   50) บริษัท  ไทยลู้บเบล็นดิ้ง  จ ากัด 
   51) บริษัท  เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์  จ ากัด 
  ๑.๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)   
และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    ๑.๑) การส ารวจและการผลิตปิโตรเลียม  ประกอบด้วย  การออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการส ารวจ  การผลิต  และการขนส่งปิโตรเลียม  การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์การผลิต  การเจาะหลุมผลิต  
รวมถึงการบ ารุงรักษาหลุมผลิตและอุปกรณ์การผลิต   
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    ๑.2) การจัดหาปิโตรเลียม  น้ ามันเชื้อเพลิง  ปิโตรเคมี  เคมีภัณฑ์  ถ่านหิน  
วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปิโตรเคมี   ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน  
ผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืนๆ  รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการและจ าหน่าย   
การให้บริการ  รับ  ทดสอบ  เก็บ  ผลิต  ผสม  บรรจุหีบห่อ  จ่าย  ขนส่ง  รวมถึงการบ ารุงรักษา  ทั้งนี ้ ค าว่า  
“ปิโตรเลียม”  ให้หมายความตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  และ  “น้ ามันเชื้อเพลิง”  ให้หมายความ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
    ๑.3) กิจการก๊าซธรรมชาติ  ประกอบด้วย  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  การเก็บรักษา
และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ  การขนส่งก๊าซธรรมชาติ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากก๊าซธรรมชาติ  รวมถึงการให้บริการสนับสนุนการจ าหน่ายที่เกี่ยวข้อง  (Solutions  
Provider) 
    ๑.4) สถานีบริการ  ได้แก่  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  สถานีบริการก๊าซ  NGV  
และ  LPG  รวมถึงการจัดหาบริการ  สินค้า  และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่อยู่ในสถานีบริการ   
   ๒) ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
    ๒.1) การจ าหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์  สิทธิทางการค้า  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
หรือบริการอ่ืนๆ  แก่คู่ค้า  ผู้ได้รับสิทธิ  ลูกค้า  และผู้บริโภค  รวมถึง  การจัดหาที่ดินหรือพ้ืนที่  งานบริการ  
สิทธิทางการค้า  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  วัตถุดิบ  อุปกรณ์  หรือวัสดุอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและ
จ าหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์  หรือบริการดังกล่าว   
    ๒.2) การผลิต  จัดส่ง  จัดจ าหน่าย  และบริการจัดการสาธารณูปโภค  เช่น  
ระบบไฟฟ้า  ประปา  พลังงานหมุนเวียนไอน้ า  น้ าเย็น  ขยะ  ตลอดถึงพลังงานที่มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่  (อาทิ  การผลิตแบตเตอรี่  สถานี  หรืออุปกรณ์ส าหรับชาร์จยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น)
    ๒.3) การจัดหาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิม  หรือแสวงหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์   เช่น  โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern  Economic  
Corridor) 
    ๒.4) การให้บริการสนับสนุน  รวมถึง  การให้ค าปรึกษาแนะน าและฝึกอบรม  
เช่น  งานด้านบัญชี  การเงิน  กฎหมาย  ระบบเทคโนโลยี  การสื่อสารและสารสนเทศ  แก่บริษัทในกลุ่ม 
    ๒.5) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการประกอบธุรกิจ  และการขยาย
ธุรกิจ  หรือศึกษาธุรกิจเพิ่มเติม 
    ๒.6) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย   
 1.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้   
  ๑.๒.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เขื่อนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า  ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตและส่งไฟฟ้า 
   ๒) การจัดหาเครื่องจักร  วัสดุ  อุปกรณ ์ เพ่ือใช้ในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา 
   ๓) การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า   
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   4) การท าเหมืองถ่านหิน 
   5) การซื้อไฟฟ้า 
   6) การซื้อโลหะเพ่ือจ้างผลิตสายไฟ  เช่น  Copper  Cathode  ,  Aluminium  Ingot 
  ๑.๒.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปลสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG)  และระบบท่อส่งก๊าซ 
   2) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
 1.3 บริษัท  กฟผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ
บริษัท  กฟผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้   
  ๑.๓.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้า  ระบบส่งไฟฟ้า  และระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เขื่อนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า  ระบบส่งไฟฟ้า  และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
   2) การจัดหาเครื่องจักร  วัสดุ  อุปกรณ ์ เพ่ือใช้ในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา 
   3) การก่อสร้างและออกแบบคลังจัดเก็บเชื้อเพลิง  และระบบจ าหน่ายเชื้อเพลิง 
  ๑.๓.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง 
   2) การจัดหาส านักงาน  รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
 1.4 การไฟฟ้านครหลวง  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้านครหลวง  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การซื้อไฟฟ้า   
   2) การซื้อโลหะเพ่ือจ้างผลิตสายไฟ  เช่น  Copper  Cathode  ,  Aluminium  Ingot 
  ๑.๔.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   (1) การรับจ้างออกแบบ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  และให้ค าปรึกษา  ระบบไฟฟ้า  และการ
บ ารุงรักษา 
   2) การให้บริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน 
   3) การให้บริการด้านจัดการระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา 
   (4) การจัดหาสินค้าและบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดจ าหน่ายและให้บริการต่อลูกค้า 
 1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การซื้อไฟฟ้า 
   2) การซื้อโลหะเพ่ือจ้างผลิตสายไฟ  เช่น  Copper  Cathode  ,  Aluminium  Ingot 
  ๑.๕.๒ ธุรกิจเสริม  คือ  การรับจ้างบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า   
การรับจ้างก่อสร้าง  ติดต้ัง  และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวเนื่อง 
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 1.6 บริษัท  พีอีเอ  เอ็นคอม  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของบริษัท  พีอีเอ  เอ็นคอม  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  
ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การจัดหาเครื่องจักร  วัสดุ  อุปกรณ์  เชื้อเพลิง  ที่ดินและบริการ   
เพ่ือการลงทุนหรือให้บริการ  ก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เดินเครื่องและบ ารุงรักษา  ส าหรับระบบผลิต  ระบบส่งและ
จ าหน่ายไฟฟ้า  ระบบประหยัดพลังงาน  ที่เป็นการด าเนินการเชิงพาณิชย์หรือที่มีการแข่งขัน   
  ๑.๖.๒ ธุรกิจเสริม  คือ  การจัดหาสินค้า  บริการ  ที่ปรึกษา  ผู้ เชี่ยวชาญ  และส านักงาน   
เพ่ือด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
2. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสื่อสาร  ได้แก่ 
 2.1 บริษัท  อสมท.  จ ากัด  (มหาชน)  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท   
อสมท.  จ ากัด  (มหาชน)  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายการโทรทัศน์และวิทยุ   และการจัดหาเพ่ือการผลิต
รายการโทรทัศน์และวิทยุ  การจัดเก็บรายการโทรทัศน์และวิทยุ  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   2) การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ซอฟแวร์  ระบบสื่อสาร  โครงข่ายโทรคมนาคม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการบริการ  เพ่ือการถ่ายทอดสัญญาณ  การออกอากาศ  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   3) การจัดหารายงานผู้ชมโทรทัศน์  (TV  Rating)  ผู้ฟังวิทยุ  (Radio  Rating)  และ
การจัดเก็บ  ข้อมูลโฆษณา  (Daily  Commercial  Log) 
   4) การจัดหา  Content  วัสดุ  อุปกรณ์  ซอฟแวร์  ระบบสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการบริการ  เพ่ือให้บริการสื่อดิจิทัล  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   5) การจัดหาสถานที่ตั้งสถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุและศูนย์ข่าว  รวมถึงการก่อสร้าง
และ  ปรับปรุงสถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุและศูนย์ข่าว 
  ๒.๑.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  จ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  ส าหรับจัดกิจกรรม
เพ่ือหารายได้  เช่น  การจัดกิจกรรมงาน  13  ปี  คลื่นความคิด  พลิก  UP  ประเทศไทย  ,  การจัดประกวด  
Miss  Tourism  Queen  Thailand  ,  การจัดคาราวานอาเซียน  เป็นต้น 
   2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
 2.2 บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
  ๒.๒.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก ่ บริษัท  ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น  จ ากัด   
  ๒.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  และ
บริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    ๑.1) การขนส่งถุงไปรษณีย์ 
    ๑.2) การจัดหาสินค้าเพ่ือจ าหน่าย  เช่น  กล่องบรรจุไปรษณีย์  ซองจดหมาย   
ไปรษณียบัตร 
 
 

/๑.๓) . . . 



๖ 

    ๑.3) การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับการให้บริการไปรษณีย์  เช่น  ใบรับฝาก
บริการไปรษณีย์ในประเทศ  ป้ายเลขท่ีไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  (EMS) 
    ๑.4) การขนส่งสินค้า  รวมถึงการจัดหาคลังสินค้า 
   ๒) ธุรกิจเสริม  คือ  การจ้างโรงพิมพ์เพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์  พับ  บรรจุซอง  จัดท าจ่าหน้า   
และจัดส่งไปรษณีย์  ตามความประสงค์ของลูกค้า 
 2.3 บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ทีโอที  
จ ากัด  (มหาชน)  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  ท่อร้อยสาย
สื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน  เสาโทรคมนาคม  สถานีฐาน  สถานีโทรคมนาคม  อาคาร  ถนน  อุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้า  และระบบปรับอากาศ  รวมถึง  การจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษา 
   2) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม   
วิทยุคมนาคม  ดาวเทียม  และระบบเทคโนโยลีสารสนเทศ  รวมถึง  การส ารวจ  การออกแบบ  ติดตั้ง  
ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา   
   3) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  บริการ  ICT  Solution,  
Call  Center,  ระบบตรวจสอบคุณภาพการบริการ  ศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต  (Internet  Data  Center)  
ธุรกิจดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น  Internet  Security,  CCTV  กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  การจ าหน่ายสินค้า
และบริการ  รวมถึงการจัดหาพื้นที ่ การส ารวจ  การออกแบบ  ติดต้ัง  ปรับปรุง  พัฒนา  และบ ารุงรักษา   
  ๒.๓.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  การบริการที่พัก  ห้องจัดเลี้ยง  
ห้องประชุมสัมมนา  ศูนย์กีฬา  โรงพิมพ์  การรับฝากและจัดส่งสินค้า  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ   
การพัฒนาสถานที่หรือสินทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  รวมถึง  การจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  
ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  ส าหรับการด าเนินการธุรกิจตามธุรกิจหลัก 
ตาม  ๒.๓.๑  และธุรกิจเสริมตาม  1)   
   3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
 2.4 บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จ ากัด  (มหาชน)  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
ของบริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  (มหาชน)  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบของระบบโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  ท่อ
ร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน  เสาโทรคมนาคม  สถานีฐาน  สถานีโทรคมนาคม  อาคาร  ถนน  อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า  และระบบปรับอากาศ  รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษา 
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   ๒) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทคมนาคม   
วิทยุคมนาคม  ดาวเทียม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึง  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง   
และบ ารุงรักษา 
   ๓) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  บริการสื่อสารข้อมูล  
Internet  Gateway  และ  Broadband  บริการ  ICT  Solution,  Call  Center,  ระบบตรวจสอบคุณภาพ
การบริการ  ศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต  (Internet  Data  Center)  ธุรกิจดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น  
Internet  Security,  CCTV  กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ  เป็นต้น  
รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา 
  ๒.๔.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  บริการที่พัก  ห้องจัดเลี้ยง   
ห้องประชุมสัมมนา  ศูนย์ออกก าลังกายและการกีฬา  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ  การพัฒนาสถานที่ 
หรือสินทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษา 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  ส าหรับการด าเนินการธุรกิจตามธุรกิจหลักตาม  ๒.๔.๑  
และธุรกิจเสริมตาม  1)   
   3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
3. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาขนส่ง  ได้แก่ 
 3.1 บริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
  ๓.1.๑ บริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  บริษัท  ไทยสมายล์แอร์เวย์  จ ากัด   
  ๓.1.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  
และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    ๑.1) การจัดหาอากาศยานและเครื่องยนต์  เครื่องยนต์อะไหล่  อะไหล่อากาศยาน  
อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือติดตรึงกับระบบการท างานของอากาศยาน  ระบบสื่อสารและเครือข่ายบนอากาศยาน  
รวมถึงการบ ารุงรักษา 
    ๑.2) การจัดหาอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ  เพ่ือการบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน 
    ๑.3) การจัดหาเครื่องฝึกบินจ าลองและอุปกรณ์การฝึกต่าง  ๆ  รวมถึง 
การบ ารุงรักษา   
    ๑.4) การจัดหาเชื้อเพลิง   
    ๑.5) การจัดหาอุปกรณ์บริการภาคพ้ืน  (Ground  Services  Equipments  &  Aircraft   
Services  Equipments  )  เพ่ือให้บริการเครื่องบินขณะอยู่ในลานจอด  เช่น  รถดันเครื่องบิน  (Aircraft   
Towing  Tractor)  รถท าความเย็น  รถท าไฟอากาศยาน  รถบริการผู้โดยสารในลานจอด  เป็นต้น  รวมถึง 
การบ ารุงรักษา   
    ๑.6) การจัดหาเพ่ืองานบริการภาคพ้ืน  (Ground  Handling  Services)  การ
จัดหาเพ่ือการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน  รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนเช่น  
Boarding  Pass,  Baggage  Tag  เป็นต้น  และการจัดหาเพ่ือการบริการในห้องรับรองพิเศษ   
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    ๑.7) การจัดหาเพ่ือให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์  (Cargo  and  
Mail  Transportation  and  Handling  Services)  ประกอบด้วย  การเก็บรักษาและขนส่ง 
   ๒) ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
    ๒.1) ครัวการบิน  (Catering  Services)  เช่น  การจัดหาวัตถุดิบ  วัสดุอุปกรณ์
และการบริการ  ในการผลิตอาหารส าหรับบริการผู้โดยสารและบุคคลภายนอก  รวมถึงการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 
    ๒.2) การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ   และเครือข่ายสื่อสาร   รวมถึ ง 
การบ ารุงรักษาและการบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจ   
    ๒.3) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย  
รวมถึงการจัดหาสินค้าท่ีระลึก  (THAI  Shop)   
      ๒.4) การจัดหาพ้ืนที่หรือการก่อสร้างอาคารส าหรับการปฏิบัติงาน  รวมถึง 
การบ ารุงรักษา  และ  การจัดหาที่ พักให้กับพนักงานและผู้โดยสาร 
    ๒.5) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจ   
    ๒.6) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจ   
 3.2 บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง   
ของ  บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาระบบหรืออุปกรณ์การเดินอากาศและบริการเสริม 
   2) การจัดหาเพื่อให้บริการเช่าระบบหรืออุปกรณ์สื่อสารการบิน 
   3) การจัดหาเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลปฏิบัติการสายการบิน 
   4) การจัดหาเพื่อให้บริการการบินทดสอบ 
   5) การจัดหาเพื่อให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด 
   6) การจัดหาเพื่อให้บริการเช่าสื่อสารดาวเทียม 
4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสาธารณูปการ  ได้แก่ 
 4.1 บริษัท  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์   จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
ของบริษัท  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การจัดหาระบบไฟฟ้า  ประปา  สาธารณูปโภค  การรักษาความปลอดภัย  และ 
การบริการต่าง ๆ  ตามสัญญาบริการระหว่างบริษัท  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด  กับกรมธนารักษ์ 
   ๒) การจัดหาวัตถุดิบ  วัสดุ  อุปกรณ ์ รวมถึงการบ ารุงรักษา  ส าหรับกิจการศูนย์ประชุม
และโรงแรม   
5. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาการเกษตร  ได้แก่ 
 5.1 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้
  ๕.๑.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม  เช่น  น้ านมดิบ  สารเคมี   
น้ ามันเตา  วัสดุปรุงรส  รวมถึง  การบรรจุหีบห่อ 
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   2) การจ้างผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์นม 
   3) การจัดหาคลังสินค้าและห้องเย็นเพ่ือใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม  รวมถึง 
การขนส่งโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
  ๕.๑.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเลี้ยงโคนม  เช่น  อาหารสัตว์  น้ าเชื้อพ่อพันธุ์โคนม  
แร่ธาตุ  ยา เวชภัณฑ์สัตว์ 
   2 การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย   
 5.2 การยางแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการยางแห่งประเทศไทย  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  5.2.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การจัดหาโกดังรวมถึงการบ ารุงรักษา   
   2) การจัดหาพันธุ์ยางพารา  เมล็ดยางพารา  ยางพารา  ผลิตภัณฑ์ยางพารา   
ไม้ยางพารา  ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา  พันธุ์ปาล์มน้ ามัน  เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร  วัสดุและสารเคมีทาง
อุตสาหกรรมยาง 
   3) การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการแปรรูปยางพารา   
  5.2.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่   
   1) การจ้างเหมาผลิตพันธุ์ยางพารา  รวบรวมยางพารา  แปรรูปยางพารา  ยกยางพาราและ 
ลงยางพารา  การบ ารุงรักษาสวนยางพารา  รวมถึงการขนส่งยางพารา   
   2) การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ   
   3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย   
 5.3 องค์การคลังสินค้า  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การคลังสินค้า  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  5.3.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่   
   1) การจัดหาโรงสี  คลังเก็บสินค้า  ถังเก็บน้ ามันปาล์ม   
   2) การจัดหาข้าวสาร  พืชผลทางการเกษตร  สินค้าอุปโภคบริโภค  รวมถึงอาหารดิบ   
  5.3.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่   
   1) การจัดหาผู้ตรวจสอบคุณภาพ  (Surveyor) 
   2) การจัดหาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า   
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่   
 6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้   
  6.1.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การจัดหาไม้แปรรูป  ผลิตภัณฑ์ไม ้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้   
7. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
 7.1 โรงงานยาสูบ  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของโรงงานยาสูบ   หมายถึง   
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.1.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การจัดหาใบยาในประเทศ 
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 7.2 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล  หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.2.๑ ธุรกิจเสริม  ได้แก่  การพิมพ์งานรับจ้างพิมพ์ 
 7.3 องค์การตลาด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การตลาด  หมายถึง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.3.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค 
   2) การจัดหาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 7.4 บริษัท  อู่กรุงเทพ  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  อู่กรุงเทพ  จ ากัด   
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.4.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การบ ารุงรักษาเรือ 
8. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสังคมและเทคโนโลยี  ได้แก่ 
 8.1 องค์การเภสัชกรรม  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การเภสัชกรรม  หมายถึง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  8.1.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาวัตถุดิบ  เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป  เพ่ือน ามาใช้ 
ในการผลิตยาชีววัตถุ  เครื่องส าอาง  และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ   
   2) การจัดหาอุปกรณ์การบรรจุ  บรรจุภัณฑ์  รวมถึงฉลากและสิ่งพิมพ์ 
   3) การจัดหายาส าเร็จรูป  เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป  เครื่องมือแพทย์   
เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
9. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสถาบันการเงิน  ได้แก่ 
 9.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
  9.1.1 บริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
   1) บริษัท  บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน) 
   2) บริษัท  บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท  จ ากัด 
 9.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัทบริหารสินทรัพย์  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   
เพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.2.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL) 
   2) การจดทะเบียนโอนสิทธิจ านอง  จ าน า  และสิทธิอ่ืนใดในหลักประกันสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  
(NPL)  และการสวมสิทธิทางคดี  รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ  ในหลักประกันสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
   3) การประเมินราคาทรัพย์หลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และ 
การประเมินราคาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
   4) การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  และทรัพย์หลักประกัน 
ของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)  รวมถึงการซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)   
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๑๑ 

   5) การด าเนินคดีและบังคับคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  
รวมถึงการด าเนินคดีและบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  ตลอดจนการด าเนินคดีใด ๆ  ที่บริษัท
บริหารสินทรัพย์ถูกฟ้องด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และการบริหารทรัพย์สิน
รอการขาย  (NPA) 
  9.2.๑ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาพื้นที่เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา   
   2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
 9.3 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบรรษัท 
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.3.๑ ธุรกิจกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การรับโอนสินเชื่อของสถาบันการเงิน  ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  หรือ
ผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อโดยการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์  ให้เช่าซื้อ  หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
   2) การบริหารสินเชื่อ  เช่น  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  การประเมินราคา
ทรัพย์หลักประกัน  การจ้างบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  
รวมถึงการจัดการดูแลรักษาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การด าเนินคดี
และบังคับคดีตามกฎหมาย  การจ้างบริหารหรือจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานธุรกรรมสินเชื่อ   เช่น  
งานจัดเก็บข้อมูล  งานพิมพ์และส่งเอกสารสินเชื่อ  งานศูนย์บริการลูกค้า  (Call  Center)  การจ้างบันทึกข้อมูล  
การจ้างบริการจัดเก็บเอกสารสิทธิ  และเอกสารทรัพย์หลักประกัน   
   3) การออกหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์    
เช ่น   การจ ้างที่ปรึกษาทางการเงิน  การจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย  การจ้างผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์    
การจ้างผู้จัดการการจัดจ าหน่าย/ผู้ค้าหลักทรัพย์  การจ้างนายทะเบียนหลักทรัพย์  การจ้างจัดอันดับเครดิต   
การจ้างพิมพ์หนังสือชี้ชวน 
  9.3.๒ ธุรกิจเสริม  คือ  การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและ
การขาย   
 9.4 ธนาคารออมสิน  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารออมสิน  หมายถึง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.4.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอนเงินสด  เช็ค 
และเอกสารส าคัญ   
    ๑.๒) การจ้างเกี่ยวกับการด าเนินงานผลิตภัณฑ์สลากออมสิน  เช่น  การจัดพิมพ์สลาก
    ๑.๓) การจัดหาผลิตภัณฑ์เงินฝากเพ่ือสงเคราะห์ชีวิต   
    ๑.๔) การซื้อ  จ้าง  เช่า  ระบบงานและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการรับฝากเงิน 
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   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์   การจ้างติดตามหนี้    
การบริหารทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัทหรือส านักงานทนายความ  การด าเนินธุรกรรมลักษณะสินเชื่อ   
เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจ้างผลิตบัตร  การจ้างรับส่งเอกสาร  การจ้าง
บันทึกข้อมูลรวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการที่เก่ียวข้องอ่ืนในการให้สินเชื่อ 
   ๓) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่
และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
  9.4.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  9.4.๑  และธุรกิจเสริม 
ตาม  1) 
   (3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.5 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.5.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอน  เงินสด  เช็ค  
และเอกสารส าคัญ   
    ๑.๒) การจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์  เช่น  การซื้อภาพลิขสิทธิ์
เพ่ือพิมพ์ด้านหลังสลาก  การจ้างพิมพ์สลาก 
    ๑.3) การจัดหาเกี่ยวกับของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค  เช่น  การจัดซื้อ
ของรางวัลเพ่ือสมนาคุณลูกค้า  เช่น  การจัดซื้อรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ทองรูปพรรณ  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
    ๑.๔) การจัดหาเกี่ยวกับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของธนาคาร  เช่น  การจ้างเอกชน
เพ่ือขายพันธบัตร  การจ้างพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
    ๑.5) การจัดหาระบบงานและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการรับฝากเงิน  เช่น  
การซื้อระบบ  การจ้างบ ารุงรักษาและพัฒนา  การบริหารจัดการข้อมูล  การเช่าวงจรสื่อสารและการเช่า 
ใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณ  การเช่าบริการ  Cloud  Service  การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสาร  GPRS   
   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์   การจ้างติดตามหนี้    
การจ้างบริหารทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัททนายความ  การจ้างบริหารจัดการข้อมูล   
การด าเนินธุรกรรมลักษณะสินเชื่อ  เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจ้างพัฒนาระบบงาน  
การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  การจ้างใช้บริการระบบตรวจสอบข้อมูลลูกค้า  การเช่าวงจรสื่อสัญญาณและการเช่า
ใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณวงจรสื่อความเร็วสูง   การเช่าบริการ  Cloud  Service  การเช่าบริการ
เครือข่ายสื่อสาร  GPRS  และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการให้สินเชื่อ 
   3) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่
และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
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  9.5.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาบริการด้านธุรกิจธนาคาร  ได้แก่  การจ้างพิมพ์  และ  Encode  cheque   
การซื้อบริการ  Gateway  ข้อมูลหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   3) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  9.5.๑  และ 
ธุรกิจเสริมตาม  1) 
   4) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๙.๖.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  เติมเงินเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ   การเก็บรักษา   
การรับช าระ  การโอนเงินสด  เช็ค  และเอกสารส าคัญ 
    ๑.2) การด าเนินงานรับฝากเงินเพื่อเคหะสงเคราะห์ของธนาคาร 
    ๑.๓) การจัดหาระบบงานที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน  การออกตราสาร 
ทางการเงิน  เช่น  การเช่าวงจรสื่อสารและบริการสื่อสารข้อมูลระบบทางการเงิน   และการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืนในการรับฝากเงิน  การระดมเงินทุน 
    ๑.๔) การจัดหาเกี่ยวกับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของธนาคาร  เช่น  การจ้างเอกชน
เพ่ือขายพันธบัตร 
   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์  การจ้างติดตามหนี้  การบริหาร
ทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  การจ้างส ารวจและดูแลทรัพย์สิน  การจ้างบริษัท  
ส านักงานทนายความ  การจ้างบริษัทจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  การจัดหาอุปกรณ์  และระบบการเป็นตัวแทน 
รับช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค  ตัวแทนเรียกเก็บและรับช าระหนี้ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ตัวแทนของการเคหะแห่งชาติ  
การจัดหาในการด าเนินธุรกรรมในการให้สินเชื่อ  เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึง
การจ้างพัฒนาระบบงานและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการให้สินเชื่อ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างระบบ
บริการทางการเงิน  หรือระบบสนับสนุนการให้สินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่ 
และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
  ๙.๖.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๖.๑  และธุรกิจเสริม
ตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
 

/๙.๗.๑ . . . 



๑๔ 

  ๙.๗.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอน  เงินสด  เช็ค   
และเอกสารส าคัญ   
    ๑.๒) การด าเนินงานรับฝากเงินเพื่อเคหะสงเคราะห์ของธนาคาร 
    ๑.๓) การจัดหาระบบงาน  เช่น  การเช่าวงจรสื่อสารและบริการสื่อสารข้อมูล
ระบบทางการเงิน  และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการรับฝากเงิน 
   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์   การจ้างติดตามหนี้    
การจ้างบริหารสินทรัพย์รอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัทหรือส านักงานทนายความ  การด าเนินธุรกรรม
ลักษณะสินเชื่อ  เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจ้างพัฒนาระบบงานและ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการให้สินเชื่อ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างระบบบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
   3) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหา
พ้ืนที่และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  การจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  การปรับปรุงและการบ ารุงรักษา  รวมถึงการจัดหาที่ดิน 
เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
  ๙.๗.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๗.๑  และธุรกิจเสริม
ตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.8 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๙.๘.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การให้สินเชื่อ  การให้บริการประกันการส่งออก  การให้บริการประกันการลงทุน   
การบริหารเงินและการให้บริการด้านธุรกิจธนาคาร  ได้แก่  การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างผู้เชี่ยวชาญช านาญพิเศษ  
การด าเนินคด ี การจ้างปรับโครงสร้างหนี้  การจ้างติดตามหนี้  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
รอการขาย  (NPA)  การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การซื้อข้อมูล  การจ้างเก็บรักษาข้อมูล  
การจ้างส ารวจความพึงพอใจ  การจัดท าเอกสารส าคัญทางการเงิน  การจ้างรับส่งเอกสาร  รวมถึงการด าเนินการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
   2) การขยายช่องทางการให้บริการ  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่  อาคาร  สถานที่  รวมถึง 
การด าเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   3) การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การบ ารุงรักษาและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อ  การรับประกันการส่งออก  การรับประกัน
การลงทุน  การให้บริการด้านธุรกิจของธนาคาร  การบริหารเงิน  ได้แก่  การพัฒนาระบบงาน  การเช่าใช้ระบบงาน  
การเช่าใช้อุปกรณ์  การซื้อลิขสิทธิ์/สิทธิ์  การเช่าวงจรสื่อสาร  การเช่าใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณวงจร 
 
 

/สื่อความเร็วสูง . . . 



๑๕ 

สื่อความเร็วสูง  การเช่าบริการ  Cloud  Service  การซื้อบริการเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูล  เช่น  เชื่อมข้อมูล  e-guarantee  
กับกรมศุลกากร/เชื่อมต่อข้อมูล  AMLO  กับ  ปปง./เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมบังคับคดี  รวมถึงการด าเนินการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
  ๙.๘.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๘.๑  และธุรกิจเสริม
ตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.๙ บริษัท  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
  ๙.๙.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
   ๑) บริษัท  กรุงไทยกฎหมาย  จ ากัด 
   ๒) บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
   ๓) บริษัท  กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส  จ ากัด 
   ๔) บริษัท  รักษาความปลอดภัย  กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากัด 
   ๕) บริษัท  กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง  จ ากัด 
  ๙.๙.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  
(มหาชน)  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
      ๑.๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่ 
       ๑.๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอน  เงินสด  
เช็ค  และเอกสารส าคัญ   
     ๑.๑.๒) การจัดหาระบบงาน  เช่น  การเช่าวงจรสื่อสารและบริการสื่อสาร
ข้อมูลระบบทางการเงิน   
     ๑.๑.3) การจัดหาอื่นที่เก่ียวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินฝาก   
    ๑.๒) ธุรกิจการให้สินเชื่อ  ประกอบด้วย  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์    
การจ้างติดตามหนี้  การจัดหาเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์รอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัทหรือส านักงาน 
ทนายความ  และการจัดหาอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้สินเชื่อ 
    ๑.๓) การบริหารจัดการช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์    
ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  การจัดหาระบบงานและ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ   การปรับปรุงและการบ ารุงรักษา  รวมถึง 
การจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
    ๑.4) การจัดหาเพ่ือบริหารจัดการและสนับสนุนธุรกิจบริการทางการเงิน  
บริการเสริม  หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  เช่น  การผลิตบัตร   
    ๑.5) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ  ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคาร  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสื่อสาร  ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
 
 

/๒) . . . 



๑๖ 

   ๒) ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
      ๒.1) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
    ๒.2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๑)  และ
ธุรกิจเสริมตาม  ๒.1) 
   3)  การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.๑๐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรงของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   หมายถึง   
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๙.๑๐.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การให้สินเชื่อและร่วมลงทุน  ได้แก ่ การจ้างผู้ให้บริการบริหารหนี้  ที่ปรึกษากฎหมาย
หรือส านักงานทนายความ  เพ่ือด าเนินการติดตามหนี้  การปรับโครงสร้างหนี้  ด าเนินกระบวนการทางกฎหมาย  
สืบทรัพย์  การบังคับคดี  ยึดทรัพย์  การรักษาทรัพย์  การขายทรัพย์ช าระหนี้  ประมูลขายสิทธิเรียกร้อง 
ที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน  ผู้ให้บริการด้านข้อมูลสินเชื่อ  ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กองทุนและการร่วมลงทุน 
   ๒) การบริการประเมินทรัพย์สินหลักประกันของธนาคาร  และทบทวนราคาประเมิน
ทรัพย์สินหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ประเมินราคาและทบทวนทรัพย์สินของธนาคาร
ที่ได้มาจากการช าระหนี้  หรือจากการประกันสินเชื่อ  ประเมินราคาและทบทวนราคาสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้สินเชื่อของธนาคาร 
   ๓) การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
   ๔) การจัดหาสถานที่ตั้งส านักงานสาขา 
   ๕) การจัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์  รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล   
การได้มาซึ่งการใช้สิทธิในระบบและโปรแกรม  การเช่าวงจรสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร  การบริการ  Cloud  
Computing  การเช่าใช้บริการระบบเครือข่าย  รวมถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการโอนเงิน  หรือ  ช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  (e-payment)  การจัดหาที่เกี่ยวกับบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน  
สินเชื่อ  การพัฒนาผู้ประกอบการ   
   6) การจ้างบริการหรือจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  ได้แก่  การจัดจ้าง
ผู้รับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์  (Underwriter)  การจัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
  ๙.๑๐.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๑๐.๑  และ 
ธุรกิจเสริมตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 

.................................................................... 
 
 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  2) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่   
๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เพื่อกําหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา  7  (1)  
แหง่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  2)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  1.2.2  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับ
การพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“1.2.2 ธุรกิจเสริม  ได้แก่   
  1) การก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG)  ระบบท่อส่งก๊าช  

และระบบจําหน่าย  รวมถึงการบํารุงรักษา   
  2) การจัดหาเพื่อให้บริการออกแบบ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ควบคุมงาน  และให้คําปรึกษา  

โรงไฟฟ้า  ระบบผลิตไฟฟ้า  ระบบควบคุมกําลังไฟฟ้า  ระบบส่งไฟฟ้า  ระบบจําหน่ายไฟฟ้า  อุปกรณ์ด้าน
ระบบไฟฟ้าและงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวเนื่อง  รวมถึงการบํารุงรักษา 

  3) การจัดหาเพื่อให้บริการทดสอบ  ผลิต  จัดส่ง  จัดจําหน่าย  และบริการจัดการพลังงาน  
หรือพลังงานทดแทน  และระบบสาธารณูปโภค  เช่น  ระบบไฟฟ้า  พลังงานหมุนเวียนไอน้ํา  น้ําเย็น  ขยะ  
ตลอดถึงพลังงานที่ มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นใหม่  (อาทิ   การผลิตแบตเตอร่ี  สถานี   
หรืออุปกรณ์สําหรับชาร์จยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น) 

  4) การจัดหาเพื่อให้บริการผลิตและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้า  อุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า  
และเคมีวิเคราะห์ 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

  5) การจ้างงานบริการเพื่อการดําเนินธุรกิจหลักตาม  1.2.1  และธุรกิจเสริม   
ตาม  1) - 4) 

  6) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ   
  7) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย” 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  1.5.2  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับ
การพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“1.5.2 ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
  1) การจัดหาเพื่อให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า

การก่อสร้าง  ติดตั้ง  และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า  ระบบสื่อสารและการดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง   
  2) การจัดหาเพื่อการให้บริการออกแบบ  ควบคุมงาน  และให้คําปรึกษา  ระบบไฟฟ้า  

ระบบสื่อสาร  และการดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง 
  3) การจัดหาเพื่อให้บริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน   
  4) การจัดหาสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการจัดจําหน่ายและให้บริการต่อลูกค้า   
  5) การจัดหาเพื่อให้บริการฝึกอบรมและการดําเนินการอื่นที่เก่ียวข้อง” 
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  4)  ในข้อ  2.3.2  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

“4) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ  การขยายธุรกิจ  หรือศึกษาธุรกิจ
เพิ่มเติม” 

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  4)  ในข้อ  2.4.2  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

“4) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ  การขยายธุรกิจ  หรือศึกษาธุรกิจ
เพิ่มเติม” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  6.1.1  ของบัญชี เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“6.1.1 ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
  1) การจัดหาไม้แปรรูป  ผลิตภัณฑ์ไม้  วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้   
  2) การจัดหาเพื่อปลูกสร้างสวนป่า  เช่น  การจัดหาพันธุ์ไม้  เคร่ืองจักรกลสําหรับ 

การเตรียมพื้นที่  ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  รวมถึงการจ้างเหมาเพื่อปลูกสร้างสวนป่า  และการบํารุงรักษาสวนป่า  
การทําไม้  และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  3) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
เพื่อกําหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา  7  (1)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  3)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน  5)  ของ  1.1.1  ใน  ๑.๑  ของข้อ  ๑  ในบัญชีเอกสารแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“5) บริษัท  ปตท.  น้ํามันและการค้าปลีก  จํากัด  (มหาชน)” 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน  7.4  ของข้อ  ๗  ในบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างของรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรง  (ฉบับที ่ 4) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่   
๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือก าหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา  7  (1)  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  4)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  52)  53)  และ  54)  ของ  1.1.1  ใน  1.1  ของข้อ  1  

ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซือ้จัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกีย่วกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

“52) บริษัท  ปตท.  ศูนย์บริหารเงิน  จ ากัด 
  53) PTTOR  CHINA  (Shanghai)  Co.,LTD. 
  54) PTTOR  SINGAPORE  PTE.  LTD.” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างของรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรง  (ฉบับที ่ 5) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
เพ่ือก าหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจั ดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  5)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  2.2  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซือ้จัดจ้างของรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวกบั
การพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  2.2 บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
   ๒.๒.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  บริษัท  ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น  

จ ากัด 
   ๒.๒.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  

จ ากัด  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
    ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
     ๑.1) การขนส่งถุงไปรษณีย์ 
     ๑.2) การจัดหาสินค้าเพ่ือจ าหน่าย  เช่น  กล่องบรรจุไปรษณีย์  

ซองจดหมาย  ไปรษณียบัตร 
     ๑.3) การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับการให้บริการไปรษณีย์  

เช่น  ใบรับฝาก  บริการไปรษณีย์ในประเทศ  ป้ายเลขที่ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  (EMS) 
     ๑.4) การขนส่งสินค้า  รวมถึงการจัดหาคลังสินค้า 
     1.5) การจัดหาสถานที่ตั้งส านักงานสาขา  รวมถึงการขยายช่องทาง 

การให้บริการ  และเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่และอาคารสถานที่พร้อม  
ปรับปรุง  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจัดหาระบบงาน  ยานพาหนะ  ซอฟต์แวร์   
และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นในการขยายช่องทางการให้บริการ   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒



    2) ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
     2.1) การจ้างโรงพิมพ์เพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์  พับ  บรรจุซอง  

จัดท าจ่าหน้าและจัดส่งไปรษณีย์  ตามความประสงค์ของลูกค้า 
     2.2) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
     2.3) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

และการขาย 
     2.4) การจ้างบริการจ้างเหมาบริการส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

ตามธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม 
ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  9.11  และ  9.12  ในข้อ  9  ของบัญชีเอกสารแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

  9.11 บริษัท  บริหารสินทรัพย์  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
   9.11.1 ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    1) การจ้างส านักงานกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ 

ด้อยคุณภาพ  (NPF  หรือ  NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
    2) การจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ  (NPF  หรือ  NPL)  และทรัพย์สนิรอการขาย  (NPA) 
    3) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPF  หรือ  NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
    4) การจ้างท าสื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  และกิจกรรมการตลาด 
  9.12 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
   9.12.1 ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    1) การด าเนินธุรกิจค้ าประกันสินเชื่อ  การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อการด าเนินธุรกิจ 
    2) การจ้างติดตามทวงถามหนีส้ิน  การจ้างบริษัทหรือส านักงานกฎหมาย

หรือส านักงานทนายความ  เพ่ือด าเนินคดี  การบังคับคดี  การจัดการบริหารสินทรัพย์รอการขาย  (NPA)  
และการจัดหาอื่นที่เกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมค้ าประกันสินเชื่อ 

    3) การจัดหาสถานที่ตั้งส านักงานสาขา 
    4) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างของรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรง  (ฉบับที ่ ๖) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรฐัวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
เพ่ือก าหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา  7  (1)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  6)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้  ๕๕)  ๕๖)  และ  ๕๗)  ของ  1.1.1  ใน  ๑.๑  ของข้อ  ๑   

ในบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

  “55) บริษัท  ปตท.  สผ.  เอนเนอร์ยี่  โฮลดิ้ง  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
  56) บริษัท  ปตท.  สผ.  เอนเนอร์ยี่  ดีเวลลอปเมนท์  จ ากัด 
  57) บริษัท  อีพี - เทค  เวนเจอร์ส  โฮลดิ้ง  จ ากัด” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างของรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรง  (ฉบับที ่ 7) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  
ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือก าหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรง 
ตามมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  7)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  58)  และ  59)  ของ  1.1.1  ใน  1.1  ของข้อ  1   

ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซือ้จัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกีย่วกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560 

  “58) บริษัท  โกลบอล  แมนเนจเม้นท์  โฮลดิ้ง  จ ากัด   
    59) บริษัท  สยาม  แมนเนจเม้นท์  โฮลดิ้ง  จ ากัด” 
ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ  1.6.1  ใน  ๑.๖  ของข้อ  1  ของบัญชี

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560 

  “ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) ธุรกิจการรับจ้าง  ออกแบบ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  บ ารุงรักษา  ปรับปรุง  

ซ่อมแซม  รวมทั้งการควบคุมงานและบริการให้ค าปรึกษา  ในงานระบบจ าหน่าย  ระบบสายส่ง  และ
สถานีไฟฟ้า 

   ๒) ธุรกิจรับจ้าง  ออกแบบ  ติดตั้ง  บ ารุงรักษา  และหรือให้ค าปรึกษา  
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

   ๓) ธุรกิจให้บริการด้านการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน   
   ๔) ธุรกิจการให้บริการด้านการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



   ๕) ธุรกิจให้บริการจ าหน่าย  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  ยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟ้า” 

ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ  1.6.2  ใน  ๑.๖  ของข้อ  1  ของบัญชี
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560 

  “ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   ๑) ธุรกิจงานให้บริการเช่าเสาไฟฟ้าเพ่ือการพาดสายสื่อสารและติดตั้ง

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   ๒) ธุรกิจงานให้บริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานด้าน 

ขับรถยนต์  ขับเรือ  เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
   ๓) ธุรกิจการจัดหาผู้ให้บริการผ่านระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ 
   ๔) ธุรกิจงานให้บริการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า” 
ข้อ 6 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  4.2  ของข้อ  4  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

  “4.2 การประปานครหลวง  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ 
การประปานครหลวง  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 

   4.2.1 ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
     1) การรับจ้างวางแผน  ออกแบบ  ติดตั้ง  ก่อสร้าง  ให้ค าปรึกษา  

ระบบประปาและระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในประเทศและต่างประเทศ  เชน่  ระบบน้ าดิบเพ่ือผลติ
น้ าประปา  ระบบผลิตน้ าประปา  ระบบท่อจ่ายน้ าประปา  ระบบประปาภายในสถานที่ใช้น้ า  ระบบงาน
ปรับสภาพน้ าตามความต้องการของลูกค้า   

     2) การให้บริการบ ารุงรักษาระบบประปาและระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารในประเทศและต่างประเทศ  เช่น  งานบ ารุงรักษาระบบประปาภายในสถานที่ใช้น้ า 

     3) การจัดหาเพ่ือสนับสนุนการให้บริการต่อลูกค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ  เช่น  การจ าหน่ายวัสดุ  หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย  กปน.” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างของรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรง  (ฉบับที ่ 8) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
เพ่ือก าหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา   7  วรรคหนึ่ง  (1)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  8)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนีเ้ปน็  60)  ของ  1.1.1  ใน  1.1  ของข้อ  1  ของบัญชีเอกสารแนบทา้ย

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

  “60)  บริษัท  PTT  International  Trading  USA  Inc.” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สันต ิ พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างของรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรง  (ฉบับที ่ 9) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
เพ่ือก าหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา  7  (1)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  9)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ  4.2  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซือ้จัดจ้างของรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวกบั
การพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซือ้จัดจ้างของรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวกบั
การพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  7) 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  5.4  ของข้อ  5  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560   

  “5.4 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 

   5.4.1 ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    1) การจัดซื้อสินค้าทางการเกษตร  สินค้าอุปโภคบริโภค  เมล็ดพันธุ์พืช  

และปัจจัยการผลิต  วัสดุการเกษตรเป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์   ครุภัณฑ์การเกษตร  ตลอดจน 
วัสดุการเกษตร  และเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งภาชนะบรรจุหรือวัสดุ 
ที่ติดไปกับสินค้า  เพื่อจ าหน่าย 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๔



    2) การจัดซื้อและจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพ่ือมาเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิต  และการจ้างแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สันต ิ พร้อมพัฒน ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ปฏิบตัิราชการแทน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๔



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจัดจ้างของรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรง  (ฉบับที ่ 10) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่   
๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือก าหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา  7  (1)  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  (1)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  (ฉบับที่  10)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  2.3  และข้อ  2.4  ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “2.3 บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากัด  (มหาชน)  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรงของ  บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากัด  (มหาชน)  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
เพื่อประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 

   2.3.1 ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    ๑) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโทรคมนาคม  ประกอบดว้ย  

ท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน  เสาโทรคมนาคม  สถานีฐาน  สถานีโทรคมนาคม  อาคาร  ถนน  
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า  และระบบปรับอากาศ  รวมถึง  การจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  
ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา 

    ๒) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  อุปกรณ์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  วิทยุคมนาคม  ดาวเทียม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึง   
การส ารวจ  การออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา 

    ๓) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  บริการสื่อสาร 
ข้อมูล  Internet  Gateway  และ  Broadband  บริการ  ICT  Solution,  Call  Center  ระบบตรวจสอบคุณภาพ
การบริการ  ศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต  (Internet  Data  Center)  ธุรกิจดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น  
Internet  Security,  CCTV  กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ  รวมถึง
การจัดหาพื้นที่  การส ารวจ  การออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  พัฒนา  และบ ารุงรักษา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๔



   2.3.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
    ๑) การจัดหาเ พ่ือให้บริการที่ ไม่ เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น   

การบริการที่พัก  ห้องจัดเลี้ยง  ห้องประชุมสัมมนา  ศูนย์ออกก าลังกายและการกีฬา  โรงพิมพ์  การรับฝาก 
และจัดส่งสินค้า  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ  การพัฒนาสถานที่หรือสินทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา 

    ๒) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  ส าหรับการด าเนินธุรกิจหลัก
ตาม  2.3.1  และธุรกิจเสริมตาม  1) 

    ๓) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด
และการขาย” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 

สันต ิ พร้อมพัฒน ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๖๔



 
 
 

 
การป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  
 (1) ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง 
แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลง
คุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทารายงานตาม
มาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  (2) ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง 
มาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื ้อจ ัดจ ้างที ่ผ ู ้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19                    
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 
          
 
 



ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
เรื่อง  มาตรฐานขัน้ต่่าของนโยบายและแนวทางปอ้งกนัการทุจรติในการจดัซือ้จัดจ้างที่ผู้ประกอบการ 

ต้องจดัให้ม ี ตามมาตรา  19  แหง่พระราชบญัญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  (คณะกรรมการ  ค.ป.ท.)   
จึงออกประกาศก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี  หากประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต   
เรื่อง  มาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ป ระกอบการ 
ต้องจัดให้มี  ตามมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก่าหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ

หรือวิชาชีพ  เช่น  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  กิจการร่วมค้า   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยงานธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในก่ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก่ากับ   
ของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง   

“เจ้าพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต่าแหน่ง 
หรือเงินเดือนประจ่า  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าพนักงาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและให้
หมายความรวมถึงกรรมการ  อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ
และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายก่าหนดให้ใช้อ่านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ่านาจทางปกครอง 
ที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย  แต่ไม่รวมถึงผู้ด่ารงต่าแหน่ง  
ทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ  และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
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“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา   
“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการก่ากับดู  และด่าเนิน

กิจกรรมของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานประจ่าภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน  พนักงานทดลองงาน  

และพนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ   
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคลที่ได้รับผลกระทบจากการด่าเนินธุรกิจ  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ  กับการด่าเนินธุรกิจ   
“การทุจริตคอร์รัปชัน”  หมายความว่า  การใช้อ่านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ  

เพ่ือประโยชน์ของบริษัท  ตนเอง  หรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น  
รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันให้หมายรวมถึงสินบน  สิ่งของที่มีมูลค่า  สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ  และระหว่างบุคคลหรือกิจการในเอกชน
ด้วยกันเอง 

“การติดสินบน”  หมายความว่า  การเสนอ  การสัญญา  หรือการมอบ  รวมทั้งการเรียกร้อง  
หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่า  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ  
หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ   

“สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด”  หมายความว่า  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ที่ให้แก่กัน
เพื่ออัธยาศัยไมตรีที่ให้เป็นรางวัล  หรือให้เป็นสินน้่าใจ  การให้สิทธิพิเศษ  ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางหรือท่องเที่ยว  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร
ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด   

ข้อ 4 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตั้งแต่  500  ล้านบาทขึ้นไป  ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เหมาะสม  และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

ข้อ 5 แนวทางการก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี  จะต้องด่าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ผู้ประกอบการจะต้องมีการก่าหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ดังนี้ 

 (๑.๑) มีการก่าหนดนโยบาย  วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 (๑.๒) มีการก่าหนดหลักจรรยาบรรณธรุกจิ  (Code  of  Conduct)  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องครอบคลุม   
 (2.1) กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ  

โดยจะต้องห้ามมิให้  กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  ตลอดจนบุคคลที่สาม  ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการมีการติดสินบน  ประกอบด้วย  ไม่ให้  เสนอให้  หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
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หรือจูงใจให้ร่วมด่าเนินการใด ๆ  ทั้งในทางตรงและทางอ้อม  อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา  
หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา  ต่อหน่วยงานของรัฐ  อันน่ามาซึ่งความได้เปรียบและได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา  ทั้งก่อน  
ระหว่างการเสนอราคา  และหลังการท่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์อื่นใด  
อันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

 (2.2) การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ  ประกอบด้วย  การช่วยเหลือทางการเมือง  การบริจาค
เพ่ือการกุศล  เพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตน  เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจที่ก่อให้เกิด  
ความได้เปรียบต่อธุรกิจของตน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่อาจเป็นช่องทางให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกระท่าการทุจริต  
เช่น  ค่าของขวัญ  ค่าต้อนรับลูกค้า  ซึ่งท่าให้เกิดการใช้อ่านาจอย่างไม่ถูกต้อง  เช่น  การให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  การให้ของขวัญหรือบริการ  การให้เงินสดหรือสิ่งของทดแทนเงินสด  และการสมยอมกัน 
ในการเสนอราคา 

(๓) ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการป้องกัน 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น 

 (3.1) จัดให้มีการสื่อสารประกาศหรือเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้กับคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
ให้รับทราบ   

 (3.2) จัดให้มีการอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย  
วิธีการหรือมาตรการป้องกันการทุจริตที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น   

 (3.3) จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับบุคคลภายนอกทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ  เช่น  ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน  เอกสารแผ่นพับ  
เป็นต้น   

(๔) มีการก่าหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับส่าหรับผู้กระท่าการทุจริต   
(๕) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการแจ้งเบาะแส  ของข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต  หรือพบการกระท่า 

ท่ีส่อทุจริต 
(๖) มีการก่าหนดหน่วยงานภายในที่ท่าหน้าที่รับผิดชอบในการด่าเนินการป้องกันการทุจริต  

ที่ชัดเจน   
ข้อ 6 ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่  

500  ล้านบาทขึ้นไป  ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา   
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ข้อ 7 หน่วยงานของรัฐก่าหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน  และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่า  
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
พร้อมทั้ง  ต้องแนบเอกสารหลักฐาน  และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา
ในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่  500  ล้านบาทขึ้นไป  ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา  โดยผู้ประกอบการ
จะต้องมีการด่าเนินการตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของ  
ผู้เสนอราคา   

ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ประสงค์ พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง                          
และการบริหารพัสดุภาครัฐ               

เรื่องอื่นๆ 
 

    (1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
ร่วมกับเงินงบประมาณ  
     (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์
และการบริการที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 
    (3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเรื ่อง ข้อสรุปสาระสาคัญแห่งสัญญาเป็น
ภาษาไทย ในกรณีต้องทาสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
 
        
 



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7  (5)  แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ”   

ข้อ 2 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ใช้เงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศร่วมกับเงินงบประมาณ  หากการใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๐  และแหล่งเงินกู้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  (Procurement  Guideline)  และ 
การจ้างที่ปรึกษา  (Consulting  Guideline)  ไว้เป็นการเฉพาะ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งเงินกู้กําหนดได้ 

ข้อ 3 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ใช้เงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในสัดส่วนน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ  2  แต่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  (Procurement  Guideline)  และการจ้างที่ปรึกษา  (Consulting  Guideline)  
ที่แหล่งเงินกู้กําหนด  ให้หน่วยงานของรัฐขออนุมัติยกเว้นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาเป็นรายกรณี 

ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศตามข้อ  2  หรือข้อ  3  หากแหล่งเงินกู้ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  
(Procurement  Guideline)  และการจ้างที่ปรึกษา  (Consulting  Guideline)  ในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ   
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
ตลอดจนระเบียบ  กฎกระทรวง  ประกาศ  ต่าง ๆ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่แหล่งเงินกู้กําหนด 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  (๒)  วรรคสอง  และวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดภุาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ยุทโธปกรณ์”  หมายความว่า  ยุทธภัณฑ์ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๐  หรือฉบับที่เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม   
เพื่อการผ่อนผันยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ 

“การบริการที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ”  หมายความว่า  การบริการในการซ่อมบํารุง
ยุทโธปกรณ์  การบริการช่วยเหลือทางเทคนิค  หรือการบริการอื่นที่เป็นส่วนควบของยุทโธปกรณ์   
หรือบริการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง 

ข้อ ๔ การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่ เ ก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
ตามประกาศนี้ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  และเม่ือหน่วยงานของรัฐจัดทํากฎ
หรือระเบียบเสร็จแล้วให้ส่งกฎหรือระเบียบให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเพื่อทราบด้วย 

ข้อ ๕ การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธี
รัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นการดําเนินการในลักษณะการทําข้อตกลงโดยจะลงนามผูกพันระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐบาล  หรือจะเป็นการลงนามโดยผู้ได้รับมอบอํานาจจากรัฐบาลที่ทําข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น  สิทธิหน้าที่
และความรับผิดชอบตามข้อตกลงจะเป็นไประหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล  ตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลไทยในการลงนามข้อตกลง  รวมถึงประสานกระทรวง
การต่างประเทศและสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
เป็นการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธี  Foreign  



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

Military  Sales  (FMS)  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามกรอบความช่วยเหลือทางทหาร  ที่รัฐบาลไทยได้ลงนาม 
ในความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหารกับสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  ขอ้สรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  ในกรณีตอ้งท าสญัญาเป็นภาษาต่างประเทศ 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  93  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตอ้งท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย  และมาตรา  93  วรรคสี่  
ก าหนดในกรณีจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ
และต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก าหนด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  93  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่ อง  ข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  ในกรณีต้องท าสัญญาเป็น
ภาษาต่างประเทศ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  ในกรณี 

ต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ข้อตกลงซื้อ/จ้าง 
(3) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างและการช าระเงิน 
(4) ก าหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา 
(5) ค่าปรับ  (ถ้ามี) 
(6) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  (ถ้ามี) 
(7) การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  (ถ้ามี) 
(8) การบอกเลิกสัญญา 
(9) การระงับข้อพิพาท  (ถ้ามี) 

(10) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา 
ในกรณีที่มีการแกไ้ขสัญญาตาม  (1) -  (10)  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญ

แห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามความในวรรคหนึ่งด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



รายละเอียดขอ้สรปุสาระสาํคญัแห่งสญัญาเปน็ภาษาไทย 
 
(1) ช่ือสัญญาหรือข้อตกลง หมายถึง ช่ือสัญญาหรือข้อตกลงที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ข้อตกลงซื้อ/จ้าง หมายถึง รายละเอียดของการซื้อหรือการจ้างว่าตกลงซื้อหรือจ้างพัสดุใด 
(3) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างและการชําระเงิน หมายถึง วงเงินในการจัดทําสัญญา และเง่ือนไขการชําระเงิน 
(4) กําหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา หมายถึง รายละเอียดของการส่งมอบ ระยะเวลาการส่งมอบ และ
 ระยะเวลาของสัญญาที่ได้จัดทํา 
(5) ค่าปรับ (ถ้ามี) หมายถึง เง่ือนไขการปรับและการคิดค่าปรับ 
(6) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ถ้ามี) หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขให้นําหลักประกันการปฏิบัติ 

ตามสัญญามาวางเพ่ือเป็นหลักประกัน 
(7) การรับประกันความชํารุดบกพร่อง (ถ้ามี) หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขความรับผิดชอบในความชํารุด

บกพร่องภายหลังจากส่งมอบของหรืองาน รวมถึงระยะเวลาในการรับประกันความชํารุดบกพร่องด้วย 
(8) การบอกเลิกสัญญา หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขการบอกเลิกสัญญา 
(9) การระงับข้อพิพาท (ถ้ามี) หมายถึง กําหนดให้มีการระงับข้อพิพาทกันอย่างไร 
(10) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา 

 มีอย่างไร 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง                          
และการบริหารพัสดุภาครัฐ               

เรื่องอื่นๆ 
 

    (1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
ร่วมกับเงินงบประมาณ  
     (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์
และการบริการที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 
    (3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเรื ่อง ข้อสรุปสาระสาคัญแห่งสัญญาเป็น
ภาษาไทย ในกรณีต้องทาสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
 
        
 



 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ                   
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของหน่วยงานของรัฐ 
 

    (1) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร ื ่อง 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   (2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร ื ่อง 
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา  ๙  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ลงวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒ ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ  เดือน  ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือการจ้าง  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง  ให้รายงานไว้ด้วย 

ข้อ ๓ การดําเนินการตามข้อ  ๒  ให้จัดทําตามแบบ  สขร.  ๑  แนบท้ายประกาศน้ี 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 



แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน............................ 

(ชื่อหน่วยงาน)............................................. 

วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .......... (๑) 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

๑. 
 (๒) 

 
(๓) 

 
(๔) 

 
(๕) 

 
(๖) 

 
(๗) 

 
(๘) 

 
(๙) 

 
(๑๐) 

๒.  
 

        

๓. 
 

        

๔. 
 

        

๕. 
 

        

 



คําอธบิาย 

วิธีการกรอกแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  (แบบ สขร.๑)  

    

 

ช่องที่  (๑)  ให้ระบุวันที่   เดือน  ปี  ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน 
ช่องที่  (๒)  ให้เรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง 
ช่องที่  (๓)  ให้ระบุช่ือของงานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
ช่องที่  (๔)  ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน 
  ทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
ช่องที่  (๕)  ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
ช่องที่  (๖)  ให้ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน 
ช่องที่  (๗)  ให้ระบุช่ือของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ 
ช่องที่  (๘)  ให้ระบุช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง 
ช่องที่  (๙)  ให้ระบุเหตุผลทีค่ัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน 
ช่องที่  (๑๐) ให้ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทัง้ วัน เดือน ปี  ที่ทําสญัญาหรือ 
       ข้อตกลงนั้น 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เร่ือง  กําหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  และสัญญา 
ที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้   

ตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

 

โดยที่ ในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงสมควรปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา
ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  
๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ในการประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  
เม่ือวันพุธที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ประกาศ
ประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว  เป็นข้อมูล
ข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ข้อ ๒ ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้าง  และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  ทั้งนี้  มีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศ   

  ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับด้วย 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๓ ให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการ
ลงนามแล้ว  ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  
ยังคงเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้จนกว่าจะครบกําหนดเวลา
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  กําหนดให้ประกาศประกวดราคาและ
ประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ 
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7  (5)  แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ”   

ข้อ 2 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ใช้เงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศร่วมกับเงินงบประมาณ  หากการใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๐  และแหล่งเงินกู้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  (Procurement  Guideline)  และ 
การจ้างที่ปรึกษา  (Consulting  Guideline)  ไว้เป็นการเฉพาะ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งเงินกู้กําหนดได้ 

ข้อ 3 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ใช้เงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในสัดส่วนน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ  2  แต่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  (Procurement  Guideline)  และการจ้างที่ปรึกษา  (Consulting  Guideline)  
ที่แหล่งเงินกู้กําหนด  ให้หน่วยงานของรัฐขออนุมัติยกเว้นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาเป็นรายกรณี 

ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศตามข้อ  2  หรือข้อ  3  หากแหล่งเงินกู้ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  
(Procurement  Guideline)  และการจ้างที่ปรึกษา  (Consulting  Guideline)  ในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ   
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
ตลอดจนระเบียบ  กฎกระทรวง  ประกาศ  ต่าง ๆ  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่แหล่งเงินกู้กําหนด 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  (๒)  วรรคสอง  และวรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดภุาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ยุทโธปกรณ์”  หมายความว่า  ยุทธภัณฑ์ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๐  หรือฉบับที่เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม   
เพื่อการผ่อนผันยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ 

“การบริการที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ”  หมายความว่า  การบริการในการซ่อมบํารุง
ยุทโธปกรณ์  การบริการช่วยเหลือทางเทคนิค  หรือการบริการอื่นที่เป็นส่วนควบของยุทโธปกรณ์   
หรือบริการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง 

ข้อ ๔ การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่ เ ก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
ตามประกาศนี้ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  และเม่ือหน่วยงานของรัฐจัดทํากฎ
หรือระเบียบเสร็จแล้วให้ส่งกฎหรือระเบียบให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเพื่อทราบด้วย 

ข้อ ๕ การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธี
รัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นการดําเนินการในลักษณะการทําข้อตกลงโดยจะลงนามผูกพันระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐบาล  หรือจะเป็นการลงนามโดยผู้ได้รับมอบอํานาจจากรัฐบาลที่ทําข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น  สิทธิหน้าที่
และความรับผิดชอบตามข้อตกลงจะเป็นไประหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล  ตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลไทยในการลงนามข้อตกลง  รวมถึงประสานกระทรวง
การต่างประเทศและสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
เป็นการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธี  Foreign  



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

Military  Sales  (FMS)  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามกรอบความช่วยเหลือทางทหาร  ที่รัฐบาลไทยได้ลงนาม 
ในความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหารกับสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  ขอ้สรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  ในกรณีตอ้งท าสญัญาเป็นภาษาต่างประเทศ 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  93  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตอ้งท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย  และมาตรา  93  วรรคสี่  
ก าหนดในกรณีจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ
และต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก าหนด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  93  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่ อง  ข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  ในกรณีต้องท าสัญญาเป็น
ภาษาต่างประเทศ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  ในกรณี 

ต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ข้อตกลงซื้อ/จ้าง 
(3) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างและการช าระเงิน 
(4) ก าหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา 
(5) ค่าปรับ  (ถ้ามี) 
(6) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  (ถ้ามี) 
(7) การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  (ถ้ามี) 
(8) การบอกเลิกสัญญา 
(9) การระงับข้อพิพาท  (ถ้ามี) 

(10) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา 
ในกรณีที่มีการแกไ้ขสัญญาตาม  (1) -  (10)  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญ

แห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามความในวรรคหนึ่งด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



รายละเอียดขอ้สรปุสาระสาํคญัแห่งสญัญาเปน็ภาษาไทย 
 
(1) ช่ือสัญญาหรือข้อตกลง หมายถึง ช่ือสัญญาหรือข้อตกลงที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ข้อตกลงซื้อ/จ้าง หมายถึง รายละเอียดของการซื้อหรือการจ้างว่าตกลงซื้อหรือจ้างพัสดุใด 
(3) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างและการชําระเงิน หมายถึง วงเงินในการจัดทําสัญญา และเง่ือนไขการชําระเงิน 
(4) กําหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา หมายถึง รายละเอียดของการส่งมอบ ระยะเวลาการส่งมอบ และ
 ระยะเวลาของสัญญาที่ได้จัดทํา 
(5) ค่าปรับ (ถ้ามี) หมายถึง เง่ือนไขการปรับและการคิดค่าปรับ 
(6) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ถ้ามี) หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขให้นําหลักประกันการปฏิบัติ 

ตามสัญญามาวางเพ่ือเป็นหลักประกัน 
(7) การรับประกันความชํารุดบกพร่อง (ถ้ามี) หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขความรับผิดชอบในความชํารุด

บกพร่องภายหลังจากส่งมอบของหรืองาน รวมถึงระยะเวลาในการรับประกันความชํารุดบกพร่องด้วย 
(8) การบอกเลิกสัญญา หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขการบอกเลิกสัญญา 
(9) การระงับข้อพิพาท (ถ้ามี) หมายถึง กําหนดให้มีการระงับข้อพิพาทกันอย่างไร 
(10) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา หมายถึง การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา 

 มีอย่างไร 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ของส่วนราชการในต่างประเทศ  
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

 
(1) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศพ.ศ. 2563 
(2) ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐                  
(3) ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศพ.ศ. ๒๕๖๔ 
(4) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเรื ่อง 
มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การ
รายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 



ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  พ.ศ.  2563  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ  มาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
และมาตรา  28  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ

ในต่างประเทศ  ได้แก่ 
(1) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
ข้อความทัว่ไป 

 
 

ส่วนที ่ 1 
นิยาม 

 
 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้   
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  งานจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  หรืองานอื่นในลักษณะเดียวกัน  รวมทั้ง 

้หนา   ๓
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การด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง  
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างส าหรับส่วนราชการในต่างประเทศ 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างท าของและ 
การรับขนจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ 

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่นใด  และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน  หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  
ต่ออาคาร  สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  
แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการซ่อมแซม  ต่อเติม  
ปรับปรุ ง  รื้ อถอน  หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร  สาธารณูปโภค   
หรือสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก  หรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย  หรือไม่มี 
ความจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการที่จะกระท า 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคาร  
ที่ท าการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น  ๆ  เช่น  เสาธง  รั้ว   
ท่อระบายน้ า  หอถังน้ า  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น  ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร   
เช่น  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟต์  หรือ  เครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า  การสื่อสาร   
การโทรคมนาคม  การระบายน้ า  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง   
หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พ้ืนดิน  หรือเหนือพ้ืนดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าส าหรับส่วนราชการในต่างประเทศในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  
กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่ งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  
ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ   

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ 

้หนา   ๔
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“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  
ได้ยื่นเสนอไว้  ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ  ดังต่อไปนี้   

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด   
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปีงบประมาณ 
(6) ราคาอื่นใดที่ เป็นไปตามภาวะค่าครองชีพ  หรือกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ    

หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 
ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  แต่มีราคา

ตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)   
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นส าคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)   
และ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นส าคัญ 

กรณีงานก่อสร้าง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศใช้ราคากลางที่ค านวณโดยผู้ออกแบบ   
หรือที่ปรึกษา  หรือราคาตามข้อ  (๔) 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลั ง 
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใด  
ที่ตกเป็นรายได้  และให้หมายความรวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรณีส่วนราชการ 
ในต่างประเทศสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  หรืออธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรณีส่วนราชการในต่างประเทศสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

“ส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ  ส านักงานส่งเสริมการค้า  
ในต่างประเทศ  และส่วนราชการของกระทรวงพาณิชย์ท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น   

“หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ าองค์การการค้าโลก  และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  อัครราชทูต  (ฝ่ายการพาณิชย์)   
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อัครราชทูตที่ปรึกษา  (ฝ่ายการพาณิชย์)  กงสุล  (ฝ่ายการพาณิชย์)  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ของกระทรวงพาณิชย์ท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 

“บุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว 
ในต่างประเทศซึ่งปฏิบัติงานประจ าที่ส่วนราชการในต่างประเทศ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในต่างประเทศตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลก าหนด  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศ 

“กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ”  หมายความว่า  
กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ของต่างประเทศนั้นที่ก าหนด 
ไว้เป็นการเฉพาะ  หรือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยปรากฏเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง   
ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือจากหน่วยงานราชการของประเทศนั้น 
(2) เอกสารอ้างอิง  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงสาระของกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   

หรือจารีตประเพณีแห่งของถิ่นของประเทศนั้น   
“ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  สาธารณภัยต่าง ๆ  อันได้แก่  ภัยธรรมชาติ  ภัยที่เกิดจาก 

โรคระบาด  อุบัติภัย  ภัยสงคราม  ภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  ภัยอันเนื่องมาจาก
วิกฤติการณ์ทางการเมือง  และภัยอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 

ส่วนที ่ 2 
ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ 

 
 

ข้อ 6 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ 7 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจมอบอ านาจในการด าเนินการตามระเบียบนี้  รวมถึง  

การสั่งการในการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง  การลงนามในสัญญา  ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  
หรือผู้รักษาราชการแทน  หรืออาจมอบอ านาจดังกล่าวโดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขใด ๆ  ตามที่ก าหนดก็ได้  
ทั้งนี้  ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและจัดสรรให้ 

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจ  
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 
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ข้อ 8 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนราชการในต่างประเทศ  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ให้เป็นอ านาจของ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ดังนี้ 

 (1.1) วิธีคัดเลือก  ไม่เกิน  100,000,000  บาท 
 (1.2) วิธีเฉพาะเจาะจง  ไม่เกิน  50,000,000  บาท 
กรณีเกินวงเงินตาม  (1)  ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
(2) ส่วนราชการในต่างประเทศ  สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ให้เป็นอ านาจของ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ดังนี้ 
 (2.1) วิธีคัดเลือก  ไม่เกิน  100,000,000  บาท 
 (2.2) วิธีเฉพาะเจาะจง  ไม่เกิน  50,000,000  บาท 
กรณีเกินวงเงินตาม  (2)  ให้เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ส่วนที ่ 3 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ของสว่นราชการในต่างประเทศ 
 
 

ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ประกอบด้วย 

(๑) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  (ด้านต่างประเทศ)  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือผู้แทน  

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือผู้แทน  ผู้อ านวยการกองบริหาร
การคลัง  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน  และผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน   

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน  2  คน  ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  หรือด้านอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้างและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ   

(4) หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  ส านักบริหารกลาง  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(5) หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ   กองบริหารการคลัง  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ  10 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของส่วนราชการในต่างประเทศมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
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(1) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(2) ก าหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(3) ตรวจร่างสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาแนบท้ายระเบียบนี้หรือแบบสัญญา 

ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด  ตามความในข้อ  63  
วรรคสาม 

(4) ยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
(6) เชิญผู้เเทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือเป็นรายกรณี   
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

ส่วนที ่ 4 
การจดัท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี 

 
 

ข้อ  11 ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ได้รับจัดสรรจาก
งบประมาณประจ าปี  โดยแผนดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(3) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
(4) ก าหนดระยะเวลาที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
(5) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นการล่วงหน้าทั้งปี  หลังจากส่วนราชการ  

ในต่างประเทศได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วแต่กรณี  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่  การจัดซื้อจัดจ้างกรณีตามข้อยกเว้นตามมาตรา  11   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

ทั้งนี้  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศน าส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วแต่กรณี  ภายใน  45  วันหลังจาก
ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อ  12 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ  11  แล้ว   
ให้ส่วนราชการในต่างประเทศรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและระเบียบนี้เพ่ือให้พร้อม  
จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อการสั่งซื้อสั่งจ้างได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 
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ข้อ  13 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ให้เจ้าหน้าที่
จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  เสนอกระทรวงพาณิชย์เพ่ือปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ความเห็นชอบ  และเมื่อได้รบัความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

ส่วนที ่ 5 
การจดัท าบนัทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจดัจ้าง 

 
 

ข้อ  1๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดให้มีการบันทึก 
รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการ  และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ  
โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้   

(1) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(2) ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
(3) เอกสารเชิญชวน  (ถ้ามี) 
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(6) เอกสารแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซือ้จัดจ้างหรือผู้ได้รบัการคัดเลือก  (ถ้ามี)   
(7) สัญญา  หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามที่ระบุในข้อ  64  รวมทั้งเอกสารการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี)   
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
เอกสารตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือประโยชน์

ในการตรวจสอบ 

หมวด  2 
การจดัซื้อจดัจ้าง 

 
 

ส่วนที ่ 1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  15 การแบ่งซื้อแบ่งจ้างให้เป็นไปตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ  ๑6 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างที่ปรึกษาตามส่วนที่  ๕  หรืองานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามส่วนที่  ๖  ให้ด าเนินการตามวิธีการในส่วนที่  ๒  ของหมวดนี้ 

้หนา   ๙
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ส่วนที่  2 
กระบวนการจดัซื้อจัดจา้ง 

 
 

การก าหนดราคากลาง 
ข้อ  17 ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งบุคลากรของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  เว้นแต่งานก่อสร้างให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอย่างน้อย   
2  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจ าเป็นหรือมีข้อจ ากั ด 
ด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจแต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศ
ที่ประจ าอยู่ในประเทศนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ  18 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลางหรือคณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่ 
ในการก าหนดราคากลางโดยวิธีการตามข้อ  ๕  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศให้ความเห็นชอบ 
แล้วน าไปประกอบการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  20   

เมื่อรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของ  
ส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  
หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

ข้อ  19 การประชุมคณะกรรมการราคากลาง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ  
ในการประชุม  ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

รายงานขอซื้อขอจ้าง 
ข้อ  20 ก่อนการด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
โดยมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(2) ขอบเขตของงาน  หรือรายการของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง  เช่น  คุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุและจ านวนที่ต้องการซื้อ  หรือแบบรูปรายการรายละเอียดและปริมาณที่ต้องการจ้าง 
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

้หนา   ๑๐
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(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง  และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างด้วยวิธีนั้น 
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  เว้นแต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(8) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตา่ง ๆ  ที่จ าเป็นในการซือ้หรอืจา้ง  

เอกสารเชิญชวน  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ  21 ในกรณีต่อไปนี้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานตามข้อ  20  

เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้   
(1) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  28  (๓)  และ  (๔) 
(2) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท) 
ข้อ  22 ก่อนด าเนินการซือ้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรา้ง  หรือการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน

เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ   
ตามรายการ  ดังต่อไปนี้   

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ   
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น  เว้นแต่ไม่สามารถหาได้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ   

3  ราย  เว้นแต่ไม่สามารถหาได้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

(5) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 
ที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 

(6) วิธีที่จะซื้อ  และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในการซื้อ   
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  หรือติดต่อ  

ผ่านนายหน้า  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  
ของต่างประเทศ 

ข้อ  ๒3 เมื่อรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  20  หรือข้อ  21  หรือข้อ  ๒2  แล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินกระบวนการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อ  24 ในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลา  
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
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ในต่างประเทศภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินไม่เกิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ใช้รายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  20  และข้อ  21  และให้ใช้วิธี  
จัดซื้อจัดจ้างตามข้อ  ๓5 

ข้อ  25 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการ
อย่างน้อย  2  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น 

ในกรณีจ าเป็นหรือมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้ างจากลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศนั้น  หรือแต่งตั้ง 
จากบุคลากรของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจ าอยู่ประเทศนั้นด้วยก็ได้ 

(2) ในการซื้อหรือจ้างครั้ งเดียวกัน  อาจแต่งตั้งผู้ที่ เป็นกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยก็ได้   

ในกรณีมีคณะผู้แทนจากส่วนกลาง  เดินทางไปราชการในต่างประเทศ  หัวหน้าหน่วยงาน  
ของรัฐอาจแต่งตั้งบุคคลจากคณะผู้แทนนั้นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  อาจแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ 
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อ  30  ข้อ  ๓1  ข้อ  ๓2   
และข้อ  ๓4 

ข้อ  26 การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ   
ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   

กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการ  

้หนา   ๑๒
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ในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งผู้อื่น  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อ  27 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศให้ด าเนินการ 

โดยวิธีคัดเลือก  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามที่ก าหนดในข้อ  28 
(๑) วิธีคัดเลือก  ได้เเก่  การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข  

ที่ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนดซึง่ต้องไม่น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ  และพิจารณาคัดเลือก
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  คุณภาพ  ราคา  บริการหลังการขาย  
พัสดุ  ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  ประสบการณ์และความน่าเชื่ อถือของผู้ประกอบการ   
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  หรือเทคโนโลยีของพัสดุหรือผู้ยื่นข้อเสนอ  เป็นต้น 

(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข  
ที่ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

ข้อ  28 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ใช้วิธีคัดเลือกก่อน  
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน  
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาท)   

(2) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว  หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
จากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว  
ในประเทศนั้นและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มคีวามจ าเปน็ตอ้งใช้พัสดนุั้นโดยเร่งดว่น  หากล่าช้าอาจจะเสียหาย
ต่อราชการ   

(4) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ   
(5) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นพัสดุที่ เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว   

และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง  ในการใช้พัสดุนั้น   
โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(6) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ 
(7) พัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นเฉพาะแห่ง 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ  29 เมื่อรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้รับความเห็นชอบตามข้อ  20  แล้ว   

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  เพ่ือด าเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการ  
เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของต่างประเทศนั้น  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ  หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ  (ถ้ามี)   
(3) ก าหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอ   
ทั้งนี้  จ านวนผู้ประกอบการที่เชิญชวนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อ  ๒7  (๑) 
ข้อ  30 ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(1) เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนด

ตามข้อ  27  (1)  และข้อ  29  ไม่น้อยกว่า  3  ราย  ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า  3  ราย  โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์  
ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ  พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(2) เมื่อถึงก าหนดวัน  เวลาในการยื่นข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ   
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ   

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอ  มิให้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดในเอกสารเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ  เว้นแต่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียด  
ที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดง  
เพื่อทดลองหรือทดสอบ  หรือน าเสนองาน  หรือเอกสาร  หรือรายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจาก
วันที่ยื่นข้อเสนอ   

(3) เมื่อถึงก าหนดวัน  เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอ  และให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง   
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคา   

(4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ใบเสนอราคา  และเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ   
แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 

(5) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ 
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกตามข้อ  ๒7  (๑) 

(6) จัดท ารายงานผลการพิจารณา  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ   
หรือผู้มีอ านาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป 

(7) รายงานผลการพิจารณาอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายการพัสดุและคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 (ค) หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (ง) ผู้ยื่นข้อเสนอและรายการพัสดุของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
 (จ) ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
 (ฉ) เหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณา 

้หนา   ๑๔
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ข้อ  31 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ  30  แล้ว  ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนดเพียงรายเดียว   
ก็ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
ในต่างประเทศ  หรือผู้มีอ านาจ  เพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป 

ข้อ  32 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  หากปรากฏว่า  ราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือการจ้าง  
หรือที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ให้ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้  หากผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายนัน้
ยอมลดราคา  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น 

(2) ถ้าด าเนินการตาม  (1)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง  เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยยื่นใบเสนอราคา  ภายในก าหนดระยะเวลา  
อันสมควร  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา  ให้ถือว่ารายนั้น  ยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอ
ราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จัดซื้อหรือจ้าง  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก  
ผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

(3) ถ้าด าเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ ได้ผล  ให้ เสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ    
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจ านวน  หรือลดเนื้องาน  ที่ไม่ก่อให้เกิด  
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่เสนอราคา  หรือขอเงินเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง   
เพื่อด าเนินการใหม่  หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

ข้อ  33 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ งซื้อสั่ งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา   
ตามข้อ  30  และข้อ  ๓1  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศผลโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ 
ของส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง   
หรือเป็นความลับของราชการ  หรือข้อยกเว้นอื่นภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ  34 เมื่อรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้รับความเห็นชอบตามข้อ  20   

หรือข้อ  22  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพ่ือด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีตามข้อ  28  (2)  (3)  (4)  และ  (6)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย  
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นข้อเสนอ  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคากลาง  หรือราคาท้องถิ่น  
หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 (ข) กรณีตามข้อ  28  (5)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง  
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  และราคาที่ต่ ากว่า  
หรือราคาเดิม  โดยค านึงถึงราคาตอ่หน่วยตามสัญญาเดมิ  (ถ้ามี)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่หนว่ยงาน
ของรัฐ 

 (ค) กรณีตามข้อ  28  (7)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  หรือนายหน้า   
ตามธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  มาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่า  
ราคากลาง  หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้   

(2) จัดท ารายงานผลโดยน าความในข้อ  30  (6)  และ  (7)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ  35 กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามข้อ  28  (1)  ที่มีวงเงินไม่เกิน  100,000  บาท   

(หนึ่งแสนบาท)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  
ในต่างประเทศ 

ข้อ  36 การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  28  (3)  และ  (4)  ในวงเงินไม่เกิน  
500,000  บาท  (ห้าแสนบาท)  และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างไปก่อน  แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  และเมื่อ
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับ
โดยอนุโลม 

ข้อ  ๓7 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  34  แล้ว   
ให้ เจ้าหน้าที่ประกาศผลในระบบเครือข่ ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศและ  
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจา้ง 
ที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ  38 การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ เป็นคู่สัญญาให้กระท าได้ 

ตามหลักเกณฑ์และกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) การจ้างในต่างประเทศให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ  15  ของราคาจ้าง   

เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(2) การซื้อสินค้าในต่างประเทศให้จ่ายเงินค่าสินค้าได้ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศในลักษณะของการจ่ายเงินมัดจ า  หรือจ่ายเงิน  
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อสินค้า  ให้กระท าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(3) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  50  ของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(4) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศนั้น  องค์กรสาธารณกุศลของต่างประเทศนัน้  
หรือองค์การระหว่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกัน  แล้วแต่กรณี 

(5) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลส าเร็จรูปที่มีลักษณะ
จะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อนและมีก าหนดการออกเป็นวาระ  หรือการบอกรับเป็นสมาชิกให้จ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ  39 การจ่ายเงินล่วงหน้าตามขอ้  38  (๑)  ให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญาวางหลักประกนั
การรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  70  ข้อ  71  และหลักประกันผลงานตามข้อ  72   

กรณีข้อ  38  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ไม่ต้องเรียกหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ  40 กรณีจ าเป็นฉุกเฉิน  เช่น  ภัยพิบัติที่ จ าเป็นต้องช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ   

ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเเละไม่ต้องเรียกหลักประกันรับเงินล่วงหน้าก็ได้ 

ส่วนที ่ 3 
การเชา่ 

 
 

ข้อ  41 การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น   
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ  โดยส าหรับการเช่า
สังหาริมทรัพย์  ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าสังหาริมทรัพย์เเละอสังหาริมทรัพย์ 
ให้ด าเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

ข้อ  42 การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) เช่าที่ดินเพ่ือเป็นประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือของกระทรวงพาณิชย์   
(2) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่ท าการ  ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เช่นว่านั้น  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

หรือไม่อาจใช้การได้ชั่วคราว  และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบของราชการด้วยก็ได้ 

(3) เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมของส่วนราชการในต่างประเทศ   
(4) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บ

เพียงพอ 
การเช่าให้ด าเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ  43 ก่อนด าเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ

หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ  ตามรายการ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๗
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(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเช่า 
(2) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(3) ในกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่ เช่า  เช่น   

สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้  พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  เป็นต้น 
(4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์อื่น  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับเช่าตามที่จะก าหนดไว้ในสัญญา  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

ส่วนที ่ 4 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ  44 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้  เว้นแต่ส่วนราชการในต่างประเทศที่ประสงค์  
ให้มีการแลกเปลี่ยนพัสดุได้เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้น าข้อ  96  ถึงข้อ  100  ของระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ 5 
งานจ้างที่ปรกึษา 

 
 

ข้อ  45 การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บรกิารเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแกส่่วนราชการ
ในต่างประเทศ  โดยที่ปรึกษาอาจเป็นที่ปรึกษาที่ ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  
กระทรวงการคลัง  หรือเป็นที่ปรึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในขอบเขตงานที่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศประสงค์จะจัดจ้างที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ก็ได้ 

การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ  จะจ้างที่ปรึกษาไทย 
หรือที่ปรึกษาต่างชาติก็ได้  ในกรณีที่จ้างที่ปรึกษาต่างชาติจะมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยหรือไม่ก็ได้   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีเเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

วิธีจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ  46 งานจ้างที่ปรึกษา  กระท าได้  2  วิธี  ดังนี้   
(1) วิธีคัดเลือก  หรือ 
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง  ส าหรับงานในกรณี  ดังนี้   
 (ก) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาท)   

้หนา   ๑๘
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 (ข) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการ 
มีจ านวนจ ากัด  ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก  และมีวงเงินการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  
5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาท) 

 (ค) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค   

 (ง) เป็นงานที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนต่อการต่างประเทศ  หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ   

 (จ) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  หากล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ 
 (ฉ) กรณีอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ

ของส่วนราชการในต่างประเทศ  เห็นชอบ 

ก าหนดราคากลาง 
ข้อ  47  การจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดราคากลางโดยน าความในข้อ  17  ข้อ  18  และข้อ  19  

มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

รายงานขอจ้าง 
ข้อ  48 ก่อนด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

ในต่างประเทศ  เพ่ือให้ความเห็นชอบ  โดยน าความในข้อ  20  ข้อ  21  และข้อ  23  มาบังคับใช้  
โดยอนุโลม 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ  49 ในการจัดจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา  
ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้ าส่วนราชการในต่างประเทศ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

ข้อ  50 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  1  คน   
และกรรมการอย่างน้อย  2  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น   

ในกรณีจ าเป็นหรือมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้น าความในข้อ  25  
วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  อาจแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ  
งานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
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ข้อ  51 ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
และเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยน าข้อ  29  ข้อ  ๓0  ข้อ  ๓1  ข้อ  ๓2  และข้อ  ๓3  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณา 
ตามข้อ  ๒7  (๑)  โดยอนุโลม  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ประกอบด้วย   

(1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(3) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
(4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน 
(5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ  52 ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา

เเละเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยน าข้อ  28  ข้อ  34  ข้อ  35  ข้อ  36  เเละข้อ  ๓7  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

ข้อ  53 อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด  โดยค านึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราคา่จ้างของงานในลักษณะเดยีวกันที่ส่วนราชการ
ในต่างประเทศอื่นเคยจ้าง  จ านวนคน - เดือน  (man - months)  เท่าที่จ าเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ   
เป็นต้น  หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

ข้อ  54 กรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้น าข้อ  38  และข้อ  39  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ 6 
งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสรา้ง 

 
 

ข้อ  55 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ต้องจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   

กรณีจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมของไทย  
จะต้องมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่น
ของต่างประเทศนั้นร่วมอยู่ด้วย 

ทั้งนี้  อัตราค่าจ้างให้ก าหนดเป็นร้อยละของมูลค่าวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  ในอัตรา  
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีเเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
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การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ  56 ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศก าหนดตามความเหมาะสม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ  57 ในงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างงาน

ออกเเบบหรือควบคุมงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ให้ความเห็นชอบ  โดยน าความในข้อ  20  และข้อ  23  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ  58 ในการด าเนินการจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

ในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือคณะกรรมการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้   พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ   
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด  เพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

ข้อ  59 คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการ  1  คน  และกรรมการอย่างน้อย  2  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการ  
ในต่างประเทศนั้น   

ในกรณีจ าเป็นหรือมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้น าความในข้อ  25  
วรรคสอง  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  อาจแต่งตั้งผู้ช านาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ข้อ  60 ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการ  
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยน าข้อ  29  ข้อ  ๓0  ข้อ  ๓1  
ข้อ  ๓2  และข้อ  ๓3  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้คณะกรรมการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาตามข้อ  ๒7  (๑)  โดยอนุโลม  โดยให้พิจารณาเกณฑ์
ต่อไปนี้ประกอบด้วย 

(1) แนวความคิดในการออกแบบ  และแบบเบื้องต้นที่พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดนั้น 
(2) ผลงานและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ   
(3) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน   

้หนา   ๒๑
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(4) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
(5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ  61 ในการจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการ

งานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเเละเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยน าข้อ  28  ข้อ  34  ข้อ  35  
เเละข้อ  ๓7  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ  62 กรณีงานก่อสร้างที่จ าเป็นต้องให้ผู้ก่อสร้างเป็นผู้ออกแบบด้วยตามกฎหมาย   
ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ส่วนที ่ 7 
การท าสญัญาและหลักประกัน 

 
 

สัญญา 
ข้อ  63 การท าสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ตามแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบนี้หรือแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด   

ในกรณีที่ต้องท าสัญญาเปน็ภาษาตา่งประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  ให้จัดท าสัญญาภาษาอังกฤษ
เป็นคู่ฉบับด้วย   

ในกรณีที่สัญญาแตกต่างจากแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบนี้หรือแบบสัญญาที่คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด  โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบสัญญาและไม่ท าให้ส่วนราชการในต่างประเทศเสียเปรียบ  ก็ให้กระท าได้  เว้นแต่ส่วนราชการ  
ในต่างประเทศเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาก่อน  และต้องจัดท าสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ก าหนด 

การลงนามในสัญญา  เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศซึ่งได้รับมอบอ านาจ  
ให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ  64 ส่วนราชการในต่างประเทศอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาก็ได้  
เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  28  (๓) 
(2) การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาท)   
(3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการนับแต่วันถัดจาก 

วันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
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(4) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อตกลงเป็นหนังสือตามแบบของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่จัดท าขึ้น
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  โดยต้องสรุป
สาระส าคัญของข้อตกลงเป็นภาษาไทยในท านองเดียวกันกับการท าสัญญาตามข้อ  63  วรรคสาม   

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  หรือกรณี
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  28  (๔)  จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้   
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

ข้อ  65 สัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือที่ไดล้งนามแล้วจะแก้ไขไมไ่ด ้ เว้นแต่ในกรณีดงัตอ่ไปนี้  
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้   

(1) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้ราชการ
เสียประโยชน์   

(2) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ของราชการ  หรือประโยชน์สาธารณะ 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่ส่วนราชการในต่างประเทศเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน   
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน  หรือเพ่ิม 
หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป   

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน  เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม 
และวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
เปลี่ยนแปลงไป  จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ  
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

ค่าปรับ   
ข้อ  ๖๖ การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ให้น าข้อ  ๑๖๒  และข้อ  ๑๖๓  ของระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ  67 ให้ส่วนราชการในต่างประเทศส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่  ๑,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาท)  ขึ้นไปให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ภายใน  60  วันนับแต่
วันท าสัญญาหรือข้อตกลง  เพ่ือน าส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิและกรมสรรพากรตอ่ไป  หรือตามวิธกีาร
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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หลักประกันสัญญา 
ข้อ  68 หลักประกันสัญญา  ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างใช้เงินสดหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคาร

ในประเทศนั้น  หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  
ของต่างประเทศนั้น  เป็นหลักประกัน  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี  
แห่งท้องถิ่นของประเทศนั้น  ก าหนดเรื่องหลักประกันไว้เป็นอย่างอื่น 

ก าหนดมูลค่าของหลักประกันตามวรรคหนึ่งเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ  ๕  ของวงเงิน
งบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น 

ข้อ  69 หากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ไม่ว่ากรณีเพ่ิมหรือลดวงเงิน  คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา 
ที่ได้เพิ่มหรือลดแล้วแต่กรณี   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน ามามอบไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   
ก็ตาม  รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาเเล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิด 
ในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนเเปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน
เพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก าหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศก าหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า   
ข้อ  70 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน าหนังสือ 

ค้ าประกันของธนาคารในประเทศนั้น   หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ    
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  มาวางเป็นประกันเงินที่รับล่วงหน้าไป  เว้นแต่
กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ  71 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  70  คู่สัญญาสามารถขอรับคืนเเต่บางส่วนได้   
หากส่วนราชการในต่างประเทศได้หักเงินท่ีจะจ่ายเเต่ละงวดเพ่ือใช้คืนเงินล่วงหน้าในส่วนที่ขอรับคืนนั้นเเล้ว   
ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนเเละในสัญญาด้วย 

หลักประกันผลงาน 
ข้อ  72 ในการจ้างงานก่อสร้างให้มีการเรียกหลักประกันผลงาน  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  

หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีเรียกหลักประกันผลงาน  ส่วนราชการในต่างประเทศจะหักเงินประกันผลงานไว้ 

เต็มจ านวนที่ก าหนด  หรือในกรณีที่แบ่งการช าระเงินค่าจ้างออกเป็นงวดจะหักเงินประกันผลงาน 
แต่ละงวดตามอัตราที่ก าหนดก็ได้   
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คู่สัญญามีสิทธิขอเงินประกันผลงานคืนได้โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศนั้น  
หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  
มาวางเป็นประกันเเทนการหักเงิน  โดยมีอายุการประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดก็ได้ 

การคืนหลักประกัน 
ข้อ  73 ให้ส่วนราชการในต่างประเทศคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  คู่สัญญา   

หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว  อย่างช้าต้องไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญาแล้ว 

ส่วนที ่ 8 
การบริหารสัญญาและการตรวจรบัพัสด ุ

 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ข้อ  74 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการ

อย่างน้อย  2  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ   
ในกรณีจ าเป็นหรือมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้น าความ 

ในข้อ  25  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)   

จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุก็ได้   

มติของคณะกรรมการให้เป็นเอกฉันท์  กรณีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้กรรมการที่ไม่เห็นด้วย 
กับมติของคณะกรรมการท าบันทึกความเห็นแย้งไว้  เเละเสนอรายงานนั้นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  สั่งการ  ให้ตรวจรับพัสดุนั้นไว้  จึงจะด าเนินการ 
ตรวจรับได้ 

ข้อ  75 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา  

หรือข้อตกลง   
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติ  

จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน   
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง  

หรือตรวจสอบในทางเทคนคิหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวฒุิเกี่ยวกบัพัสดนุัน้
มาให้ค าปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นั้น ๆ  ก็ได้   
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ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ   
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น  

โดยเร็วที่สุด   
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ  

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  1  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่   
1  ฉบับ  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบ   

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (4)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3  วันท าการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ ส่งมอบพัสดุนั้น   
และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3  วันท าการ  
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ   

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงด าเนินการ
ตาม  (4)  หรือ  (5)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  76 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรืองานจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง   
มีหน้าที่ดังนี้   

(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร   

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน  
ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป   
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(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม 
และเห็นสมควร  และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย   

(4) นอกจากการด าเนินการตาม  (1)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง  ให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้  
ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันท าการ  นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด   

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเปน็การถูกตอ้งครบถ้วนเปน็ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนด
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  2  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  1  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  1  ฉบับ  เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงิน  
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงด าเนินการตาม  (6) 

ข้อ  77 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจ าเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น 
สังกัดแล้ว  ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน   
จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
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ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ด าเนินการจ้าง  
โดยถือปฏิบัติตามส่วนที่  ๖  ของหมวดนี้ 

ข้อ  78 ผู้ควบคุมงานตามข้อ  77  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงาน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรอืข้อตกลง   
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   

(๒) ในกรณีที่ที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนด  
ในสัญญา  แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัย 
ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง 
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพ่ือรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่ เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้ 
เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการ 
เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
(4) ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด   

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุ 
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันท าการนับแต่วันถึงก าหนดนั้น 

ข้อ  79 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้   
(1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ  

ข้อตกลง   
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่  ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา  

หรือข้อตกลง   

้หนา   ๒๘
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(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง  และให้ด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 
ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2  ฉบับ  มอบแก่  
ที่ปรึกษา  1  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  1  ฉบับ  เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง  มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็น
แย้งไว้  แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
ให้รับผลงานนั้นไว้  จึงด าเนินการตาม  (4) 

ข้อ  80 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  มีหน้าที่  
ดังนี้   

(1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(2) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง  และให้ด าเนินการให้เสร็จสิน้ไป 

โดยเร็วที่สุด   
(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของส่วนราชการในต่างประเทศ

อันเนื่องมาจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม   
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว   

(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้  
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ   
1  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  1  ฉบับ  เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง  มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตาม  มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   
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(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็น
แย้งไว้  แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ  
ให้รับผลงานนั้นไว้  จึงด าเนินการตาม  (๕) 

ข้อ  81 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้น  ให้หัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  7  วันท าการ  
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ  และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศ  
บอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ  82 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  102  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  2560  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการในต่างประเทศ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  หรือเหตุอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่ งของหรืองานตามเงื่อนไข 
และก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  ก าหนดให้
คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการในต่างประเทศทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ 
เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง  หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด  คู่สัญญา  
จะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการในต่างประเทศซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือส่วนราชการ 
ในต่างประเทศทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ข้อ  83 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หรือกรณีมีเหตุตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของประเทศนั้น  หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา  
หรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง   
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น 

ข้อ  84 ภายหลังสิ้นสุดสัญญา  และยังอยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารุ ดบกพร่อง   
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล  บ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุ  ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานครอบครอง  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ  85 ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน   
ความช ารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  84  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรฐั  
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เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ  86 เมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศ
ส ารวจพัสดุว่ามีความช ารุดบกพร่องหรือไม่  หากมี  ให้แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้แก้ไขหรือซ่อมแซมทันที
ก่อนคืนหลักประกันสัญญา 

ส่วนที ่ 9 
การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูข้ายหรือผู้รบัจ้าง 

 
 

ข้อ  87 ให้ส่วนราชการในต่างประเทศประเมินการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างส าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกนิกวา่  1๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ขึ้นไปไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบด้วย   

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและคุณภาพของงานตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ท าไว้กับส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเป็นส าคัญ 

หมวด  3 
การบริหารพัสด ุ

 
 

ส่วนที ่ 1 
การเกบ็  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ  88 การบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศให้ด าเนินการตามหมวดนี้  เว้นแต่ 
มีระเบียบราชการ  หรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

การเก็บและการบันทึก 
ข้อ  89 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(1) ลงบัญชี  หรือทะเบียน  เพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  โดยให้มีหลักฐาน 

การรับเข้าบัญชี  หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วยส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการ
อาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 
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การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ  90 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้บุคลากรภายใน  

ส่วนราชการในต่างประเทศที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
ข้อ  91 การจ่ายพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ  หรือผู้ที่ ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเป็นหัวหน้าพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี  

หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ส่วนที ่ 2 
การยืม 

 
 

ข้อ  92 การให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่ประโยชน์ของทางราชการ  จะกระท ามิได้ 
ข้อ  93 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง

เหตุผลและก าหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รั บอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ในต่างประเทศที่เป็นผู้ให้ยืม   
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่หรือนอกสถานที่ของส่วนราชการในต่างประเทศจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 
ข้อ  94 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  

หากเกิดช ารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ  
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 

ข้อ  95 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐให้กระท าได้เฉพาะ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติ  หน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ  96 เมื่อครบก าหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืม  หรือผู้รับหน้าที่แทน  มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไปคืนภายใน  7  วันนับแต่วันครบก าหนด 
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ส่วนที่  3 
การบ ารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบ ารุงรักษา 
ข้อ  97  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดให้มีผู้ควบคุมพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลา 
ในการซ่อมบ ารุงด้วย   

ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่  
ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ข้อ  98 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี   ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

ในต่างประเทศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพ่ือตรวจสอบ  
การรับจ่ายพัสดุในงวดหนึ่งปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น   

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่มีพัสดุใดช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ 
ในส่วนราชการในต่างประเทศต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศภายใน  30  วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการในตา่งประเทศ  เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐภายใน  15  วันนับแตว่ันไดร้ับรายงาน
ผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ข้อ  99 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ตามข้อ  98  และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ  
ในต่างประเทศต่อไป  ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  โดยให้น าความในข้อ  26  และข้อ  27  
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้ งาน
ตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่าย
ต่อไปได้ 
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ส่วนที่  4 
การจ าหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ  100 หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาย  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้   

 (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  500,000  บาท   
(ห้าแสนบาท)  จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

 (ข) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่   เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐที่ส่วนราชการในต่างประเทศมอบไว้ให้ใช้งานในหน้าที่  เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่   
หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

การขายโดยวิธีทอดตลาด  ให้ถือตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณ ี
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ
ขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ  
ในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะท าการขาย  และควรมี 
การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคา  
ตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  
ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศด้วย   

ส่วนราชการในตา่งประเทศจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้   
(2) แลกเปลี่ยน  ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   
(3) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ  หรือองค์การสถาน  

สาธารณกุศล  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย   
(4) แปรสภาพหรือท าลายตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น

ของต่างประเทศก าหนดไว้ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  60  วันนับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ 
ข้อ  101 เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือ  
เงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 
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การจ าหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ  102 ในกรณีที่ พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้ รับผิดชอบ  หรือมีตัวผู้ รับผิดชอบ 

แต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ  ๑00  ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ   
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาท)   

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาท)   

ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ  ๑03 เมื่อด าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี 

หรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบภายใน  30  วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
ข้อ  ๑04 ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามข้อ  98  หากพบว่าพัสดุของส่วนราชการ  

ในต่างประเทศเกิดการช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  และได้
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใด
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ด าเนินการตามข้อ  100  ข้อ  101  และข้อ  102 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
มาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และมาตรา  ๑๒   
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเเก่การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศ   
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้   
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่เก่ียวข้อง   

“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  และงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  งานจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  รวมท้ังการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้งงานบริการ
ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศ 

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคาร 
ที่ทําการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  
รวมท้ังสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว   
ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร   
เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร   
การโทรคมนาคม  การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ํา  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง   
หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง  ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําสําหรับส่วนราชการในต่างประเทศในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  
กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  
ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณ  หรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด   
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา  ๒  ปีงบประมาณ 
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(๖) ราคาอื่นใดเป็นไปตามภาวะค่าครองชีพ  หรือกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี
เเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  เเต่มีราคา
ตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)   
ให้คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)   
เเละ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นสําคัญ 

กรณีงานก่อสร้าง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศใช้ราคากลางที่คํานวณโดยผู้ออกเเบบ  หรือที่ปรึกษา  
หรือราคาตามข้อ  (๔) 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ที่ตกเป็นรายได้  และให้หมายความรวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

“ส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่   
และส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  และสํานักงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
องค์การระหว่างประเทศ  หรืออาเซียน   

“หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  เอกอัครราชทูต  อุปทูต  กงสุลใหญ่  
หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 
และปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร
ประจําองค์การระหว่างประเทศ  หรืออาเซียน 

“บุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว 
ในต่างประเทศ  ซึ่งปฏิบัติงานประจําที่ส่วนราชการในต่างประเทศ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

“กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ”  หมายความว่า  
กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นที่กําหนดไว้เป็น 
การเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยปรากฏเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) หนังสือจากหน่วยงานราชการของประเทศนั้น ๆ 
(๒) เอกสารอ้างอิง  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงสาระของกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   

หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
“ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  สาธารณภัยต่าง ๆ  อันได้เเก่  ภัยธรรมชาติ  ภัยที่เกิดจากโรคระบาด  

อุบัติภัย  ภัยสงคราม  ภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ก่อการร้าย  ภัยอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ 
ทางการเมือง  เเละภัยอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายเเก่ชีวิต  
ร่างกาย  หรือความเสียหายเเก่ทรัพย์สิน   

ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 

 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้เเก่  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   
ข้อ ๗ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอาจมอบอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบนี้  

รวมถึงการสั่งการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  การลงนามในสัญญา  ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือผู้รักษาราชการเเทนตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและจัดสรรให้   

ข้อ ๘ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําเเหน่ง
เเละภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าสิบล้านบาท) 
(๒) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าสิบล้านบาท) 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 

 

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ประกอบด้วย 

(๑) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายหรือผู้ เ เทน  

ผู้อํานวยการสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สินหรือผู้เเทน  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังหรือผู้เเทน  
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการหรือผู้เเทน  ผู้เเทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   
และผู้เเทนสํานักงบประมาณ   
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน  ๔  คน  ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศคัดเลือกจาก 
ผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  หรือด้านอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ   

(๔) ผู้เเทนสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ

ในต่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๒) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) เชิญผู้เเทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมหารือตามความเหมาะสม 
(๔) รายงานเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ

ในต่างประเทศต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   
อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง   

(๕) ยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย 

ส่วนที่  ๔ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 

 

 

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจําปี  โดยแผนดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
(๔) กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึงให้จัดทําเป็นการล่วงหน้าทั้งปี  หลังจากส่วนราชการ 

ในต่างประเทศได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากกระทรวง 
การต่างประเทศแล้ว  และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ   
เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

ทั้งนี้  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศนําส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึงให้กระทรวง 
การต่างประเทศภายใน  ๔๕  วันหลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
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ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  เเล้ว   
ให้ส่วนราชการในต่างประเทศรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเเผนเเละระเบียบนี้  เพื่อให้พร้อม
จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือการสั่งซื้อสั่งจ้างได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจเเล้ว   

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจําเ ป็นต้องเป ล่ียนเเปลงเเผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจํา ปี   
ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนเเปลง  เสนอกระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้ความเห็นชอบ  เเละเม่ือได้รับความเห็นชอบเเล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

ข้อ ๑๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างเเต่ละครั้ง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการ  เเละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ  
โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ  เเละเอกสารเชิญชวน  (ถ้ามี) 
(๓) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๔) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๕) เอกสารเเจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  (ถ้ามี)   
(๖) สัญญา  หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่ระบุในข้อ  ๖๔  รวมทั้งเอกสารการเเก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี)   
(๗) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
เอกสารตามวรรคหน่ึง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ 

ในการตรวจสอบ   
หมวด  ๒ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๑๕ การเเบ่งซื้อเเบ่งจ้างให้เป็นไปตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
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ข้อ ๑๖ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างที่ปรึกษาตามส่วนที่  ๕  หรืองานจ้างออกเเบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามส่วนที่  ๖  ให้ดําเนินการตามวิธีการในส่วนที่  ๒  ของหมวดน้ี 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

การกําหนดราคากลาง 
ข้อ ๑๗ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเเต่งตั้งบุคลากรของส่วนราชการ

ในต่างประเทศบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง  เว้นแต่งานก่อสร้างให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจําเป็นหรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากร
ของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจําอยู่
ในประเทศนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลางหรือคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีอํานาจหน้าที่ 
ในการกําหนดราคากลางโดยวิธีการตามข้อ  ๕  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศให้ความเห็นชอบ
แล้วนําไปประกอบการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจ้างตามข้อ  ๒๐   

เม่ือรายงานขอซ้ือขอจ้างได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  
หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

ข้อ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการราคากลาง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติในการประชุม  
ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด   
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

ข้อ ๒๐ ก่อนการดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง   
ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบ  
โดยมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงาน  หรือรายการของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง  เช่น  คุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุและจํานวนที่ต้องการซื้อ  หรือแบบรูปรายการ  รายละเอียดและปริมาณท่ีต้องการจ้าง 
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(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยระบุวงเงินงบประมาณท่ีประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง  และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างด้วยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  เว้นแต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  เอกสารเชิญชวน  หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง   
ข้อ ๒๑ ในกรณีต่อไปน้ี  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงาน 

ตามข้อ  ๒๐  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๓)  เเละ  (๔) 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)   
ข้อ ๒๒ ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  หรือการเช่าระยะยาวในประเทศ 

ที่ไม่ให้ถือกรรมสิทธิ์  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพื่อเสนอ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบ  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ   
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น  เว้นเเต่ไม่สามารถหาได้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  

๓  ราย  เว้นเเต่ไม่สามารถหาได้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 
ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 

(๖) วิธีที่จะซื้อ  และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ   
การซื้อที่ดินเเละหรือสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  หรือติดต่อผ่านนายหน้า  

หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   
ข้อ ๒๓ เม่ือรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๐  หรือข้อ  ๒๒  เเล้ว   

ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินกระบวนการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้   
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อ ๒๔ ในการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเเต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการ
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พิจารณาของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ไม่ต้อง
เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ใช้รายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๐  เเละข้อ  ๒๑  เเละให้ใช้วิธี
จัดซื้อจัดจ้างตามข้อ  ๓๕   

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการ
อย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจําเป็นหรือมี
ข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น 
ในต่างประเทศที่ประจําอยู่ประเทศนั้นด้วยก็ได้   

ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปราชการจากส่วนกลาง  
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอาจแต่งตั้งบุคคลจากคณะผู้เเทนน้ันร่วมด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  อาจแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ  
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒   
เเละข้อ  ๓๔   

ข้อ ๒๖ การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ
ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด   

กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการเเละกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
เเละกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการที่ตนได้รับการเเต่งตั้งนั้น  เเละให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเเต่งตั้งผู้อื่น 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เเทน 
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อ ๒๗ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศให้ดําเนินการโดยวิธี

คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามที่กําหนดในข้อ  ๒๘ 
(๑) วิธีคัดเลือก  ได้เเก่  การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เเละพิจารณาคัดเลือก
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  คุณภาพ  ราคา  บริการหลัง
การขาย  พัสดุ  ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ  
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  หรือเทคโนโลยีของพัสดุหรือผู้ย่ืนข้อเสนอ  เป็นต้น 

(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้เเก่  การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา   

ข้อ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ใช้วิธีคัดเลือกก่อน  
เว้นเเต่กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  เเละมีวงเงิน  
ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)   

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว  หรือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดิน
เเละหรือสิ่งปลูกสร้างที่จําเป็นต้องซื้อเฉพาะเเห่ง   

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหาย 
ต่อราชการ   

(๔) การจดัซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ   
(๕) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนเเล้ว  

เเละมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น   
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนเเล้ว 

(๖) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ 
วิธีคัดเลือก 

ข้อ ๒๙ เม่ือรายงานขอซ้ือขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของต่างประเทศนั้น  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ  หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอ  (ถ้ามี) 
(๓) กําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  จํานวนผู้ประกอบการที่เชิญชวนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อ  ๒๗  (๑) 
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ข้อ ๓๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนด
ตามข้อ  ๒๗  (๑)  เเละข้อ  ๒๙  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยคํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่
เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย 

(๒) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาในการยื่นข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ   
พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอ  มิให้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่างตามเง่ือนไข
ที่กําหนดในเอกสารเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียด 
ที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุมาแสดง 
เพื่อทดลองหรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือเอกสาร  หรือรายละเอียดที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจาก
วันที่ย่ืนข้อเสนอ   

(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  
พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง   
ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา   

(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ใบเสนอราคา  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

(๕) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ 
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกตามข้อ  ๒๗  (๑) 

(๖) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพื่ออนุมัติ  
หรือเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป 

รายงานผลการพิจารณาอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(ก) รายการพัสดุและคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ 
(ค) ผู้ย่ืนข้อเสนอและรายการพัสดุของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
(ง) ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือก 
(จ) เหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณา 
ข้อ ๓๑ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ  ๓๐  เเล้ว  ปรากฏว่า  มีผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

ที่มีคุณสมบัติเเละข้อเสนอตรงตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดเพียงรายเดียว   
ก็ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เพื่ออนุมัติ  หรือเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป   



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๓๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  หากปรากฏว่า  ราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือการจ้าง  
หรือที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่ย่ืนข้อเสนอ   
รายนั้นยอมลดราคา  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ 
ย่ืนข้อเสนอรายนั้น   

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง  เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยย่ืนใบเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลา 
อันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา  ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จัดซื้อหรือจ้าง  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ 
ย่ืนข้อเสนอรายนั้น   

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒ )   แล้วไม่ได้ผล  ให้ เสนอความเห็นต่อผู้ มีอํานาจอนุมัติ   
เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเน้ืองาน  ที่ไม่ก่อให้เกิด 
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่เสนอราคา  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง   
เพื่อดําเนินการใหม่  หรือจะสั่งให้ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

ข้อ ๓๓ เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๓๐  
เเละข้อ  ๓๑  เเล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศผลโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับ 
ของราชการ  หรือข้อยกเว้นอื่นภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๓๔ เม่ือรายงานขอซ้ือขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๐  หรือข้อ  ๒๒  แล้ว   

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพื่อดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนด

ตามข้อ  ๒๘  (๓)  เเละ  (๔)  โดยอนุโลม 
(๒) การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อส่วนราชการ

ในต่างประเทศ  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
 (ข) กรณีให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนข้อเสนอ   

หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคากลาง  หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 
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 (ค) กรณีตามข้อ  ๒๘  (๕)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง  
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซ้ือหรือจ้างตามรายละเอียด  เเละราคาท่ีต่ํากว่า 
หรือราคาเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

 (ง) ให้เชิญเจ้าของที่ดินเเละหรือสิ่งปลูกสร้าง  หรือนายหน้า  ตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  มาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคากลาง  หรือวงเงิน
งบประมาณ  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๓) จัดทํารายงานผลโดยนําความในข้อ  ๓๐  (๖)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๓๕ สําหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  

ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง   
ข้อ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๓)  เเละ  (๔)  ในวงเงินไม่เกิน  

๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)  เเละไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างไปก่อน  เเล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เเละเม่ือ
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเห็นชอบเเล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๗ เ ม่ือผู้ มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา 
ตามข้อ  ๓๔  เเล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ประกาศผลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงาน 
ที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ 
การจ่ายเงินล่วงหน้า   

ข้อ ๓๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้เเก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญาให้กระทําได้ 
ตามหลักเกณฑ์เเละกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจ้างในต่างประเทศให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ  ๑๕  ของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง  เว้นเเต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๒) การซ้ือสินค้าในต่างประเทศให้จ่ายเงินค่าสินค้าได้ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นในลักษณะของการจ่ายเงินมัดจํา  หรือจ่ายเงิน 
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อสินค้า  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

(๓) การซ้ือหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 
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(๔) การซ้ือพัสดุจากหน่วยงานรัฐของต่างประเทศนั้น  องค์กรสาธารณกุศลของต่างประเทศนั้น  
หรือองค์การระหว่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกัน  เเล้วเเต่กรณี 

(๕) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูปที่มีลักษณะ
จะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อนเเละมีกําหนดการออกเป็นวาระ  หรือการบอกรับเป็นสมาชิกให้จ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง 
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๓๘  (๑)  ให้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคู่สัญญาวางหลักประกันการรับ
เงินล่วงหน้าตามข้อ  ๗๐  เเละข้อ  ๗๒   

กรณีข้อ  ๓๘  (๒)  (๓)  (๔)  เเละ  (๕)  ไม่ต้องเรียกหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า   
ข้อ ๔๐ กรณีจําเป็นฉุกเฉิน  เช่น  ภัยพิบัติที่จําเป็นต้องช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ   

ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเเละไม่ต้องเรียกหลักประกันรับเงินล่วงหน้าก็ได้ 
ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 

 

ข้อ ๔๑ การเช่าสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น   
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศน้ัน  โดยสําหรับการเช่า
สังหาริมทรัพย์  ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

กรณีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าสังหาริมทรัพย์เเละอสังหาริมทรัพย์ 
ให้ดําเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   

ข้อ ๔๒ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อเป็นประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือของกระทรวงการตา่งประเทศ   
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการ  หรือทําเนียบเอกอัครราชทูต  หรือบ้านพักกงสุลใหญ่   

ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เช่นว่านั้น  หรือมีเเต่ไม่เพียงพอ  หรือไม่อาจใช้การได้ชั่วคราว  เเละถ้าสถานที่เช่า
นั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของราชการด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมของส่วนราชการในต่างประเทศ   
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ในกรณีที่ไม่มีสถานที่

เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง   
ข้อ ๔๓ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 

หรือผู้มีอํานาจอนุมัติ  ตามรายการดังนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) ในกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า  เช่น  สภาพ
ของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้  พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  เป็นต้น 

(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์อื่น  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี)   
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่จะกําหนดไว้ในสัญญา   

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
ส่วนที่  ๔ 

การแลกเปลี่ยน 
 

 

ข้อ ๔๔ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 
ที่ประสงค์ให้มีการแลกเปลี่ยนพัสดุได้เสนอให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําข้อ  ๙๖  ถึงข้อ  ๑๐๐  ของระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 

 

ข้อ ๔๕ งานจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือเเนะนําเเก่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  โดยที่ปรึกษาอาจเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
หรือเป็นที่ปรึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในขอบเขตงานท่ีส่วนราชการในต่างประเทศประสงค์จะจัดจ้าง
ที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ก็ได้ 

การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ  จะจ้างที่ปรึกษาไทยหรือที่ปรึกษา
ต่างชาติก็ได้  ในกรณีที่จ้างที่ปรึกษาต่างชาติจะมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยหรือไม่ก็ได้  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีเเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
วิธีจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๔๖ งานจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๒  วิธี  ดังนี้   
(๑) วิธีคัดเลือก  หรือ 
(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง  สําหรับงานในกรณี  ดังนี้   
 (ก) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินการจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)   
 (ข) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบเเน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการ 

มีจํานวนจํากัด  ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก  เเละมีวงเงินการจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านบาท) 



 หน้า   ๑๖ 
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 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจาก
เหตุผลทางเทคนิค   

 (ง) เป็นงานที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนต่อการต่างประเทศ  หรือเป็นงานที่เก่ียวข้องกับ
ความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ   

 (จ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  หากล่าช้าจะเสียหายเเก่ราชการ 
 (ฉ) กรณีอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ

ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  เห็นชอบ   
การกําหนดราคากลาง 

ข้อ ๔๗ การจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดราคากลางโดยนําความในข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
รายงานขอจ้าง 

ข้อ ๔๘ ก่อนดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  เพื่อให้ความเห็นชอบ  โดยนําความในข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม   
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๔๙ ในการจัดจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจําเป็น
หรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น
ในต่างประเทศที่ประจําอยู่ในประเทศนั้นด้วยก็ได้   

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  อาจแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ 
งานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๕๑ ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
เเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒  เเละข้อ  ๓๓  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาตามข้อ  ๒๗  (๑)  
โดยอนุโลม  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้  ประกอบด้วย   
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(๑) ผลงานเเละประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารเเละวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมเเละสนับสนุน 
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ ๕๒ ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 

ที่ปรึกษาเเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๘  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  เเละข้อ  ๓๗  มาบังคับใช้
โดยอนุโลม   

ข้อ ๕๓ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด  โดยคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการ
ในต่างประเทศอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man - months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ   
เป็นต้น  หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

ข้อ ๕๔ กรณีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้นําข้อ  ๓๘  เเละข้อ  ๓๙   
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

ข้อ ๕๕ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ต้องจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   

กรณีจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมของไทย  
จะต้องมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่น
ของต่างประเทศนั้นร่วมอยู่ด้วย   

ทั้งนี้  อัตราค่าจ้างให้กําหนดเป็นร้อยละของมูลค่าวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  ในอัตรา 
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีเเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๕๖ ในงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
เเต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกเเบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  เเละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
เเละวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดตามความเหมาะสม 
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รายงานขอจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๕๗ ในงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้าง 

งานออกเเบบหรือควบคุมงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพื่อเสนอปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศให้ความเห็นชอบโดยนําความในข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๓  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
คณะกรรมการงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   

ข้อ ๕๘ ในการดําเนินการจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือคณะกรรมการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ   
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  เพื่อเสนอปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบ  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๕๙ คณะกรรมการงานจ้ างออกเ เบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วย   
ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการ
ในต่างประเทศนั้น   

ในกรณีจําเป็นหรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้ง 
จากบุคลากรของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจําอยู่ประเทศนั้นด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  อาจแต่งตั้ งผู้ชํานาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๖๐ ในการจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการ 
งานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
ข้อ  ๓๒  และข้อ  ๓๓  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้คณะกรรมการ 
งานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาตามข้อ  ๒๗  (๑)  โดยอนุโลม  โดยให้พิจารณาเกณฑ์
ต่อไปนี้  ประกอบด้วย 

(๑) แนวความคิดในการออกแบบ  และเเบบเบ้ืองต้นที่พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดนั้น 
(๒) ผลงานเเละประสบการณ์ของผู้ให้บริการ   
(๓) วิธีการบริหารเเละวิธีการปฏิบัติงาน   
(๔) จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ ๖๑ ในการจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการ

งานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๘  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  
เเละข้อ  ๓๗  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   
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ข้อ ๖๒ กรณีงานก่อสร้างที่จําเป็นต้องให้ผู้ ก่อสร้างเป็นผู้ออกแบบด้วยตามกฎหมาย   
ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจ   

ส่วนที่  ๗ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 

 

สัญญา 
ข้อ ๖๓ การทําสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ตามแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบนี้   
ในกรณีที่ต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  ให้จัดทําสัญญาภาษาอังกฤษ

เป็นคู่ฉบับด้วย   
ในกรณีที่สัญญาเเตกต่างจากเเบบสัญญาที่เเนบท้ายระเบียบนี้โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้

ในเเบบสัญญาเเละไม่ทําให้ส่วนราชการในต่างประเทศเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  เว้นเเต่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาให้กรมสนธิสัญญา
เเละกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาก่อน  เเละต้องจัดทําสรุปสาระสําคัญเเห่งสัญญา 
เป็นภาษาไทย   

การลงนามในสัญญา  เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศซึ่งได้รับมอบอํานาจ  
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   

ข้อ ๖๔ ส่วนราชการในต่างประเทศอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้  เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๓) 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)   
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันทําการนับเเต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อตกลงเป็นหนังสือตามเเบบของผู้ประกอบการท้องถ่ิน 

ที่จัดทําขึ้นตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  หรือ

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๔)  จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น   

ข้อ ๖๕ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติ 
ให้แก้ไขได้   
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(๑) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้ราชการ
เสียประโยชน์   

(๒) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของราชการ  หรือประโยชน์สาธารณะ 
ในกรณีการเเก้ไขสัญญาที่ส่วนราชการในต่างประเทศเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่เเก้ไขน้ันให้กรมสนธิสัญญาเเละกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาก่อน   

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ
หรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป   

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป  จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
ค่าปรับ 

ข้อ ๖๖ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   ให้นําข้อ   ๑๖๒  และข้อ   ๑๖๓   
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
มาบังคับใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 
ของต่างประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)  ขึ้นไปให้กระทรวงการต่างประเทศภายใน  ๖๐  วันนับแต่
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  เพื่อกระทรวงการต่างประเทศนําส่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป   
หลักประกันสัญญา 

ข้อ ๖๘ หลักประกันสัญญา  ให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างใช้ เ งินสดหรือหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารในประเทศน้ัน  หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  เป็นหลักประกัน  โดยกําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละ  ๕  
ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จดัซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้น   

ข้อ  ๖๙  หากมีการเเก้ไขสัญญาเเละมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ไม่ว่ากรณีเพิ่มหรือลดวงเงิน  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา 
ที่ได้เพิ่มหรือลด  เเล้วเเต่กรณี   
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ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตาม  รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาเเล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนเเปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนด   

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๗๐ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในประเทศนั้น  หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศน้ัน  มาวางเป็นประกันเงินที่รับล่วงหน้าไป  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

ข้อ ๗๑ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๗๐  คู่สัญญาสามารถขอรับคืนเเต่บางส่วนได้  
หากส่วนราชการในต่างประเทศได้หักเงินที่จะจ่ายเเต่ละงวดเพื่อใช้คืนเงินล่วงหน้าในส่วนที่ขอรับคืนนั้นเเล้ว  
ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนเเละในสัญญาด้วย   

หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๗๒ ในการจ้างงานก่อสร้างให้ มีการเรียกหลักประกันผลงาน  เว้นแต่กฎหมาย   

ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีเรียกหลักประกันผลงาน  ส่วนราชการในต่างประเทศจะหักเงินประกันผลงานไว้ 

เต็มจํานวนที่กําหนด  หรือในกรณีที่เเบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวดจะหักเงินประกันผลงาน 
เเต่ละงวดตามอัตราที่กําหนดก็ได้   

คู่สัญญามีสิทธิขอเงินประกันผลงานคืนได้โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศน้ัน  
หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  
มาวางเป็นประกันเเทนการหักเงิน  โดยมีอายุการประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนดก็ได้ 

การคืนหลักประกัน 
ข้อ ๗๓ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศคืนหลักประกันให้เเก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา   

หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  เเละอย่างช้าต้องไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญาเเล้ว 
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ส่วนที่  ๘ 
การบริหารสัญญาเเละการตรวจรับพัสดุ 

 

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ข้อ ๗๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   ๑  คน   

และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ  ในกรณีจําเป็น 
หรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น
ในต่างประเทศที่ประจําอยู่ในประเทศนั้นด้วยก็ได้   

ในกรณีที่ เป็นการตรวจรับงานเพื่อประโยชน์ของคณะผู้แทนไทยที่ เดินทางไปราชการ 
จากส่วนกลาง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจแต่งตั้งจากบุคคลจากคณะผู้เเทนนั้นร่วมด้วยก็ได้   

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  อาจแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ 
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)   
จะเเต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุก็ได้   

มติของคณะกรรมการให้เป็นเอกฉันท์  กรณีมติไม่เป็นเอกฉันท์  ให้กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติ
ของคณะกรรมการทําบันทึกความเห็นแย้งไว้  เเละเสนอรายงานน้ันต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
หรือผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจสั่งการ   
ให้ตรวจรับพัสดุนั้นไว้  จึงจะดําเนินการตรวจรับได้   

ข้อ ๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือ  

ข้อตกลง  การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศก่อน   

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง  
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นั้นก็ได้  ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ   

(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น  
โดยเร็วที่สุด   
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(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ  
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบเเละสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ   

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง   
ให้เจ้าหน้าที่รายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น   

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และให้รีบ
รายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ 
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ   

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจ 
สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  หรืองานจ้างออกเเบบรวมก่อสร้าง  
มีหน้าที่  ดังนี้   

(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้ เป็นไปตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน  
ของส่วนราชการในต่างประเทศรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป   

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ   
ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย   
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(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญามีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย  หรือไม่เป็นไปตาม 
หลักวิชาการช่าง  ให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  
และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  กรณีอื่นนอกจากน้ี  ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเสนอรายงานความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับใหเ้สร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด   

(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบเเละสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  
เพื่อทราบเเละสั่งการ   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ  
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
หรือผู้มีอํานาจสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  จึงจะดําเนินการตาม  (๖)   

ข้อ  ๗๗  ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี  
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่าง 
ตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอม 
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว  ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้
ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็น  จะจ้างผู้ให้บริการที่มีความรู้ความชํานาญด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยตรงก็ได้  
โดยถือปฏิบัติตามส่วนที่  ๖  ของหมวดน้ี 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๗๘ ผู้ควบคุมงานตามข้อ  ๗๗  มีหน้าที่  ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลง  
แก้ไข  เพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการ  ละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน   
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า  ถึงแม้ว่างานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัย  ให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงานให้  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  
หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ 
เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่  
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 

(๔) ในวันกําหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุ 
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการนับแต่วันถึงกําหนดนั้น 

ข้อ ๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่  ดังนี้   
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือ  

ข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่  ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา  

หรือข้อตกลง   
(๓) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

ไปโดยเร็วที่สุด   



 หน้า   ๒๖ 
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(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง  
ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ   
มอบแก่ที่ปรึกษา  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเพื่อทราบเเละสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ   

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตาม  มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  เเละให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเพื่อทราบและสั่งการ 

(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการ  ถ้าผู้มีอํานาจ 
สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  จึงดําเนินการตาม  (๔)   

ข้อ ๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  มีหน้าที่  
ดังนี้   

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๓) ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด   
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของส่วนราชการในต่างประเทศ

อันเนื่องมาจากไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม   
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว   

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้  
และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ   
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบเเละส่ังการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ   

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตาม  มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  เเละให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเพื่อผู้มีอํานาจทราบและส่ังการ   

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็น  
แย้งไว้  แล้วให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อผู้มีอํานาจพิจารณาส่ังการ  ถ้าผู้มีอํานาจ 
สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  จงึดําเนินการตาม  (๕)   
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ข้อ ๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน   
๗  วันทําการ  นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย   

ข้อ ๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี
ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศระบุไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการในต่างประเทศทราบภายใน  ๑๕  วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของส่วนราชการในต่างประเทศซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือส่วนราชการในต่างประเทศทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 

ข้อ ๘๓ การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงกับคู่สัญญา  ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางาน
ให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กําหนด  เหตุอื่นที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเหตุตามกฎหมาย  
ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ  ๑๐  ของวงเงิน 
ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ส่วนราชการในต่างประเทศโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา 
ได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๘๔ ภายหลังสิ้นสุดสัญญา  เเละยังอยู่ในระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง   
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล  บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุด
บกพร่องของพัสดุ  ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานครอบครอง  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น   

ข้อ ๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน  
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๘๔  รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ 
ผู้รับประกัน  (ถ้ามี)  ทราบด้วย   
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ข้อ ๘๖ เม่ือใกล้สิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศ
สํารวจพัสดุว่ามีความชํารุดบกพร่องหรือไม่  หากมี  ให้เเจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้เเก้ไขหรือซ่อมเเซมทันที
ก่อนคืนหลักประกันสัญญา   

ส่วนที่  ๙ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

 

 

ข้อ ๘๗ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศประเมินการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างสําหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่วงเงินเล็กน้อย  คือเกินกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ขึ้นไปไว้ใน
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย   

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและคุณภาพของงานตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทําไว้กับส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเป็นสําคัญ   

หมวด  ๓ 
การบริหารพัสดุ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 

 

ข้อ ๘๘ การบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศให้ดําเนินการตามหมวดนี้  เว้นแต่ 
มีระเบียบราชการ  หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  เเละงานจ้างออกเเบบรวมก่อสร้าง 
การเก็บและการบันทึก 

ข้อ ๘๙ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ลงบัญชี  หรือทะเบียน  เพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  โดยให้มีหลักฐาน

การรับเข้าบัญชี  หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน   
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การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๙๐ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้บุคลากรภายในส่วนราชการ

ในต่างประเทศที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
ข้อ ๙๑ การจ่ายพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าสว่นราชการในต่างประเทศเป็นหัวหน้าพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย   

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 

 

ข้อ ๙๒ การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่ประโยชน์ของทางราชการ  จะกระทํามิได้   
ข้อ ๙๓ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ในต่างประเทศที่เป็นผู้ให้ยืม   
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีหรือนอกสถานที่ของส่วนราชการในต่างประเทศจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ   
ข้อ ๙๔ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  

หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม   

ข้อ ๙๕ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐให้กระทําได้เฉพาะ 
เม่ือหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน  
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติ  หน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ
เป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม   

ข้อ ๙๖ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืม  หรือผู้รับหน้าที่แทน  มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุ 
ที่ให้ยืมไปคืนภายใน  ๗  วันนับแต่วันครบกําหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 

 

การบํารุงรักษา 
ข้อ ๙๗ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดให้มีผู้ควบคุมพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลา 
ในการซ่อมบํารุงด้วย   

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว   

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ข้อ ๙๘ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

ในต่างประเทศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อตรวจสอบ 
การรับจ่ายพัสดุในงวดหนึ่งปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น   

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
ภายใน  ๓๐  วันทําการนับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  
ให้เสนอกระทรวงการต่างประเทศทราบและส่งสําเนาไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

ข้อ ๙๙ เม่ือหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ตามข้อ  ๙๘  และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไป  ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเว้นแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า   
เป็นการเสื่อมสภาพเน่ืองจากมาจากการใช้งานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ให้เสนอกระทรวง 
การต่างประเทศพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้   

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการต่อไป 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 

 

ข้อ ๑๐๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้   

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
(ห้าแสนบาท)  จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

 (ข) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ส่วนราชการในต่างประเทศมอบไว้ให้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่   
หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

 การขายโดยวิธีทอดตลาด  ให้ถือตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ 
ขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ 
ในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมี 
การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคา 
ตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  
ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศด้วย   

 ส่วนราชการในต่างประเทศจะจ้างผู้ประกอบการ ท่ี ให้บ ริการขายทอดตลาด 
เป็นผู้ดําเนินการก็ได้   

(๒) เเลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการเเลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ  หรือองค์กรสาธารณกุศล  

ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย   
(๔) แปรสภาพหรือทําลายตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น

ของต่างประเทศนั้นกําหนดไว้   
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วันนับถัดจากวันที่กระทรวง 

การต่างประเทศสั่งการ 
ข้อ ๑๐๑ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ  

หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๑๐๒ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้ รับผิดชอบ  หรือมีตัวผู้ รับผิดชอบ   

แต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๑๐๐  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)   
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)   
ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ ๑๐๓ เม่ือดําเนินการจําหน่ายพัสดุแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี 
หรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๐๔ ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจําปีตามข้อ  ๙๘  หากพบว่าพัสดุของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป   
เเละได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  เสร็จสิ้นเเล้ว  ถ้าไม่มี
ระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐๐  ข้อ  ๑๐๑  เเละข้อ  ๑๐๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ดอน  ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 



ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบยีบกระทรวงกลาโหม  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐของส่วนราชการในตา่งประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ

ในต่างประเทศ 
ข้อ ๔ ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
  ๕.๑ “การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ 

ของส่วนราชการในต่างประเทศโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง  ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕.๒ “พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  
และงานจ้างออกแบบ  หรือควบคุมงานก่อสร้าง  งานจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง 

  ๕.๓ “สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างส าหรับส่วนราชการในต่างประเทศ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



  ๕.๔ “งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างท าของ
และการรับขนจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของสว่นราชการ
ในต่างประเทศ 

  ๕.๕ “งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกันต่ออาคาร  สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน
ก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  ทั้งนี้  การซ่อมแซม  
ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หากเป็นการด าเนินการที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก  หรือไม่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัย  หรือไม่มีความจ าเป็นต้องมีการควบคมุดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ  หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดจ้างในลกัษณะอื่นทีมิ่ใช่งานก่อสร้างได้ 

  ๕.๖ “อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  
เช่น  อาคาร  ที่ท าการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นทีมี่ลักษณะท านอง
เดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ   ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ   เช่น  เสาธง  ร้ัว  
ท่อระบายน้ า  หอถังน้ า  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร   
เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต์  หรือเคร่ืองเรือน 

  ๕.๗  “สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า   
การสื่อสาร  การโทรคมนาคม  การระบายน้ า  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือ  
ทางราง  หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งด าเนินการในระดับพ้ืนดิน  ใต้พ้ืนดิน  หรือเหนือพ้ืนดิน 

  ๕.๘  “งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าส าหรับส่วนราชการในต่างประเทศในด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่ง แวดล้อม  วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ 

  ๕.๙ “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ
จากบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

  ๕.๑๐ “การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  
การตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ 

  ๕.๑๑ “ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคา 
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  ได้ยื่นเสนอไวซ้ึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ  ดังต่อไปนี ้

   ๕.๑๑.๑ ราคาที่ ได้มาจากการค านวณตามหลัก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการ 
ราคากลางก าหนด 

   ๕.๑๑.๒ ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอา้งอิงของพัสดุทีก่รมบัญชีกลางจัดท า 
   ๕.๑๑.๓ ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณ  หรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
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   ๕.๑๑.๔ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
   ๕.๑๑.๕ ราคาที่เคยซือ้หรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา  ๒  ปีงบประมาณ 
   ๕.๑๑.๖ ราคาอื่นใดเป็นไปตามภาวะค่าครองชีพ  หรือกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  

หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ 
  ในกรณีที่มีราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๑  ให้ใช้ราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๑  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคา 

ตามข้อ  ๕.๑๑.๑  แต่มีราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๒  หรือข้อ  ๕.๑๑.๓  ให้ใช้ราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๒   
หรือข้อ  ๕.๑๑.๓  ก่อน  โดยจะใช้ราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๒  หรือข้อ  ๕.๑๑.๓  ให้ค านึงถึงประโยชน์ 
ของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นส าคัญ  ในกรณีที่ไม่ มีราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๑  ข้อ  ๕.๑๑.๒  และ 
ข้อ  ๕.๑๑.๓  ให้ใช้ราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๔  ข้อ  ๕.๑๑.๕  หรือข้อ  ๕.๑๑.๖  โดยจะใช้ราคาใดตามข้อ  ๕.๑๑.๔   
ข้อ  ๕.๑๑.๕  หรือข้อ  ๕.๑๑.๖  ให้ค านึงถึงประโยชน์ของสว่นราชการในต่างประเทศเป็นส าคัญ 

  กรณีงานก่อสร้าง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศใช้ราคากลางที่ค านวณโดยผู้ออกแบบ  
หรือที่ปรึกษา  หรือราคาตามข้อ  ๕.๑๑.๔ 

  ๕.๑๒ “เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ  
เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไวโ้ดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องน าส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  และให้หมายความรวมถึง  
เงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ๕.๑๓ “ส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  ส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต  หรือส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในตา่งประเทศของกระทรวงกลาโหม  ซึ่งเ รียกชื่อ
เป็นอย่างอื่น  และปฏิบัติหนา้ที่เช่นเดียวกบัสถานเอกอัครราชทูตหรือปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับส านักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจ าสถานเอกอคัรราชทูต  หรือส านักงานที่ปรึกษาทางทหารประจ าคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ  รวมถึงหน่วยทหารที่ปฏบิัติภารกิจในต่างประเทศ 

  ๕.๑๔ “หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต  หรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก  หรือผู้ช่วย ทูตฝ่ายทหารเรือ  หรือผู้ช่วยทูต 
ฝ่ายทหารอากาศ  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศของกระทรวงกลาโหม  ซึ่งเรียกชื่อ  
เป็นอย่างอื่น  และปฏิบัติหนา้ที่เช่นเดียวกบัสถานเอกอัครราชทูตหรือปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับส านักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจ าสถานเอกอคัรราชทูต  หรือที่ปรึกษาทางทหารประจ าคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ าสหประชาชาติ  รวมถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ปฏิบตัิภารกิจในต่างประเทศ 

  ๕.๑๕ “บุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  
ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการในต่างประเทศ  ซึ่งปฏิบัติงานประจ าที่ส่วนราชการในตา่งประเทศ 
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  ๕.๑๖ “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหนา้ส่วนราชการในตา่งประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

  ๕.๑๗ “กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ”  
หมายความว่า  กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  
ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  หรือก าหนดไว้เปน็อยา่งอื่น  ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยปรากฏเอกสารหรือหลักฐานอยา่งใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

   ๕.๑๗.๑ หนังสือจากหน่วยงานราชการของประเทศนัน้ ๆ  
   ๕.๑๗.๒ เอกสารอ้างอิง  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงสาระของกฎหมาย   

ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ 
  ๕.๑๘ “ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  สาธารณภัยต่าง  ๆ  อันได้แก่  ภัยธรรมชาติ   

ภัยที่เกิดจากโรคระบาด  อุบัติภัย  ภัยสงคราม  ภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย   
ภัยอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง  และภัยอื่น  ๆ  ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้
เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวีิต  ร่างกาย  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ  

ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เจ้ากรมข่าวทหาร  
เจ้ากรมข่าวทหารบก  เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  หัวหน้ าส่วนราชการ  
ในต่างประเทศ  หัวหน้าหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบ  และหัวหนา้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย   

ข้อ ๗ ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้อาจมอบอ านาจในการด าเนินการตามระเบียบได้
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนีห้รือข้อบงัคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ๘ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง  
และภายในวงเงินให้เป็นไปดังนี้ 

  ๘.๑ หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านบาท)  
ส าหรับวิธีคัดเลือก  และไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)  ส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ๘.๒ เจ้ากรมข่าวทหาร  เจ้ากรมข่าวทหารบก  เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  และเจ้ากรมข่าว 
ทหารอากาศ  หรือเทียบเท่า  ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ยี่สิบล้านบาท)  ส าหรับวิธีคัดเลือก   
และไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สิบล้านบาท)  ส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจง 
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  ๘.๓ ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  และผู้บัญชาการทหารอากาศ   
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งร้อยล้านบาท)  ส าหรับวิธีคัดเลือก  และไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(ห้าสิบล้านบาท)  ส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ๘.๔ ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(หนึ่ง ร้อยล้านบาท)  ส าหรับวิธีคัดเลือก  และเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าสิบล้านบาท)  ส าหรับ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
จากส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีวงเงินเกินอ านาจอนุมัติของตน  ให้ปลัดกระท รวงกลาโหม 
มีอ านาจอนุมัติ 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอ านาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ก็ให้กระท าได้ 

ทั้งนี้  อ านาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวรรคหนึ่ง  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  และผู้บัญชาการทหารอากาศ  จะก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหนง่
ตามข้อ  ๘.๑  และข้อ  ๘.๒  มีอ านาจต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ก็ให้กระท าได้ 

ข้อ ๙ ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ประกอบด้วย 

  ๙.๑ รองเสนาธิการทหารที่รับผิดชอบสายงานการส่งก าลังบ ารุง  เป็นประธานกรรมการ 
  ๙.๒ กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหาร  

ผู้อ านวยการส านัก งานพระธรรมนูญทหารบก  ผู้อ านายการส านัก งานพระธรรมนูญทหารเรือ  
ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ  เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร  เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ  เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ  เจ้ากรมข่าวทหาร  เจ้ากรมข่าวทหารบก  
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม   

  ๙.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน  ๔  คน  ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดคัดเลือกจาก 
ผู้มีความรู้  ความเชี่ ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  หรือด้านอื่น  ๆ   
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชนต์่อการด าเนนิงานของคณะกรรมการ 

  ๙.๔ ผู้แทนกรมส่งก าลังบ ารุงทหาร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ อจัดจ้างและการบ ริหารพัสดุภ าค รัฐ  

ของส่วนราชการในต่างประเทศมีหนา้ที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ ตีความและวินิจฉัยปัญหาขอ้หารือเกีย่วกับการปฏบิัติตามระเบียบนี้ 
  ๑๐.๒ ก าหนดแนวทาง  วิธี ปฏิบัติ   แบบหรือตัวอย่าง  เกี่ยวกับการปฏิบั ติ 

ตามระเบียบนี้ 
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  ๑๐.๓ เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือ
ตามความเหมาะสม 

  ๑๐.๔ รายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของส่วนราชการในต่างประเทศต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ผ่านปลัดกระทรวงกลาโหม
อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

  ๑๐.๕ ยกเว้นหรือผ่อนผนัการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี ้
  ๑๐.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสดุมอบหมาย 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงาน  
ที่ได้รับมอบหมาย  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี  โดยแผน
ดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๑.๑ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๑๑.๒ รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
  ๑๑.๓ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
  ๑๑.๔ ก าหนดระยะเวลาที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นการล่วงหน้า  หลังจากได้รับความเห็นชอบ

วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณา
งบประมาณแล้ว  และให้ส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ   
หรือหน่ วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  ห รือหน่ วยงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือส่วน ราชการอื่ น  
ในต่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศนั้น  และปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของ  
ส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย   
เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างกรณีใช้วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
(ห้าแสนบาท)  หรือเป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว   
ให้ส่วนราชการในต่างประเทศรีบด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างใหเ้ป็นไปตามแผน  และระเบียบนี้  เพ่ือให้พร้อม
จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือการสั่งซื้อสัง่จ้างไดรั้บการอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ให้เจ้าหน้าที่  
หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  
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เสนอส่วนราชการในตา่งประเทศ  หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี ้

ส่วนที่  ๔ 
การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคร้ังให้ส่วนราชการในตา่งประเทศจัดให้มีการบันทึกรายงาน  
ผลการพิจารณา  รายละเอียด  วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ   
โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ รายงานขอซื้อขอจ้าง 
  ๑๔.๒ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป

รายการงานก่อสร้าง  และเอกสารเชิญชวน  (ถ้ามี)   
  ๑๔.๓ ข้อเสนอของผู้ยืน่ขอ้เสนอทุกราย 
  ๑๔.๔ บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ๑๔.๕ เอกสารแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือผู้ได้รับ 

การคัดเลือก  (ถ้ามี)   
  ๑๔.๖ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่ระบุในข้อ  ๖๗  หรือข้อ  ๖๘  รวมทั้งเอกสารการแก้ไขสัญญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสอื  (ถ้ามี)   
  ๑๔.๗ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
เอกสารตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ 

ในการตรวจสอบ 

หมวด  ๒ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๕  การแบ่งซื้อแบ่งจ้างให้เป็นไปตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๖  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างที่ปรึกษาตามส่วนที่  ๕  หรืองานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามส่วนที่  ๖  ให้ด าเนินการตามวิธีการในสว่นที่  ๒  ของหมวดนี้ 
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ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง 

ข้อ ๑๗  ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  
หรือหัวหน้ าหน่ วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  ห รือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้ง
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้
บุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน  
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ  ได้แก่  เกณฑ์ราคาต่ าสุด  หรือเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  ตามมาตรา  ๖๕   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม  
ที่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหนว่ยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๑๘  ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง  
จากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้บุคลากรภายในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศบุคคลหนึ่งบุคคลใด  จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะด าเนินการตามความ  
ในส่วนที่  ๖  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างกไ็ด้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม 
ที่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหนว่ยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

การก าหนดราคากลาง 
ข้อ ๑๙  ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้งบุคลากรภายในส่วนราชการ  
ในต่างประเทศบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  เว้นแต่งานก่อสร้างให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอยา่งน้อย  ๒  คน  
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจ าเป็นหรือมีข้อจ ากัดด้านบคุลากร
ของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจแต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจ า  
อยู่ในประเทศนั้นด้วยกไ็ด้ 
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ข้อ ๒๐  ให้เ จ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลางหรือคณะกรรมการก าหนดราคากลางมีหน้าที่  
และอ านาจในการก าหนดราคากลางโดยวิธีการตามข้อ  ๕.๑๑  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ   
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหนว่ยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  ให้ความเห็นชอบ  
แล้วน าไปประกอบการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

เม่ือรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย  หรือส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศนั้น  และปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาท)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง  หรือ  
เป็นความลับของราชการ  ทั้งนี้  รายละเอียดการประกาศราคากลางให้เป็นไปตามที่หนว่ยงานที่มีหน้าที่
รับผิ ดชอบก าหนด  ห รือตามกฎหมาย  ธรรมเนีย มปฏิบั ติ   ห รือจารีตประเพณีแห่ งท้อ งถิ่ น  
ของต่างประเทศนั้น 

ข้อ ๒๑ การประชุมคณะกรรมการราคากลาง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ   
ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแตง่ตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน  

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสยีง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี้ขาด 

รายงานขอซื้อขอจ้าง 
ข้อ ๒๒ ก่อนการด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือ

การเช่าระยะยาวในประเทศที่ไม่ให้ถอืกรรมสิทธิ์  ให้เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่มีหน้ าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่ วยงานที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความเห็นชอบ   
โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 

  ๒๒.๑ เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซื้อหรือจ้าง 
  ๒๒.๒ ขอบเขตของงาน  หรือรายการของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง  เช่น  

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจ านวนที่ต้องการซื้อ  หรือแบบรูปรายการ  รายละเอียดและปริมาณ 
ที่ต้องการจ้าง  ภาพถ่ายประกอบ  (ถ้ามี) 

  ๒๒.๓ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
  ๒๒.๔ วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยระบุวงเงินงบประมาณที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง 

ในคร้ังนั้น 
  ๒๒.๕ ก าหนดเวลาที่ต้องการใชพั้สดุนั้น  หรือให้งานนั้นแลว้เสร็จ 
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  ๒๒.๖ วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง  และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างด้วยวิธีนั้น 
  ๒๒.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  เว้นแต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
  ๒๒.๘ ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จ าเป็น 

ในการซื้อหรือจ้าง  เอกสารเชิญชวน  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๒๓ ในกรณีต่อไปนี้  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่มีหน้าที่ รับ ผิดชอบ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงาน  ตามข้อ  ๒๒  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
  ๒๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๓๐.๓  และข้อ  ๓๐.๔ 
  ๒๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท) 
ข้อ ๒๔ ก่อนด าเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  หรือการเช่าระยะยาวในประเทศ  

ที่ไม่ให้ถือกรรมสิทธิ์  ให้เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดท ารายงาน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้ความเหน็ชอบตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๒๔.๑ เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซื้อ 
  ๒๔.๒ รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่  

และท้องที่ที่ต้องการ 
  ๒๔.๓ ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นัน้  เว้นแต่ไม่สามารถหาได ้ ให้เปน็ไป

ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
  ๒๔.๔ ราคาซื้อข ายของที่ดิน และห รือสิ่งปลูกส ร้างใกล้เคียงบ ริเวณที่ จะซื้ อ  

คร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย  เว้นแต่ไม่สามารถหาได้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ 

  ๒๔.๕ วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว  ให้ระบุ 
วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 

  ๒๔.๖ วิธีที่จะซื้อ  และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวธิีนัน้ 
  ๒๔.๗ ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จ าเป็น 

ในการซื้อ 
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  หรือติดต่อ  

ผ่านนายหน้า  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  
ของต่างประเทศนั้น 

ข้อ ๒๕  เม่ือรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๒  หรือข้อ  ๒๔  แล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินกระบวนการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ 
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๖ ในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละคร้ัง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  

หรือหัวหน้ าหน่ วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  ห รือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้นเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าชา้  ให้เสนอหัวหนา้ส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณาขยายเวลา  
ให้ตามความจ าเป็น 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท )   
ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  ให้ใช้รายงานขอซือ้ขอจ้างตามข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  และให้ใช้
วิธีจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ  ๓๗ 

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการ  
อย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจ าเป็นหรือ 
มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจแต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น  
ในต่างประเทศที่ประจ าอยู่ประเทศนั้นด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือผู้ทรงคุณวฒิุเกีย่วกับงานซือ้หรือจ้างนั้น  ๆ   
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  และข้อ  ๓๖ 
ข้อ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ 
ในการประชุม  ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหนว่ยงานที่มีหน้าที่รับผดิชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสยีง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ท าบันทึกความเห็นแยง้ไวด้้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้สว่นเสียกับผูย้ื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ในการซื้อหรือการจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง 

หากประธานกรรมการหรือกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
แต่งตั้งผู้อื่นเพ่ือปฏบิัติหนา้ที่แทน 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อ ๒๙ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศให้ด าเนินการโดยวิธี

คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามที่ก าหนดในขอ้  ๓๐ 
  ๒๙.๑ วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่ส่วน ราชการในต่างประเทศก าหนด  ซึ่งต้องไม่น้ อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานนั้ น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  และพิจารณา
คัดเลือก  โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  คุณภาพ  ราคา  
บริการหลังการขาย  พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของ
ผู้ประกอบการ  ข้อเสนอด้านเทคนคิหรือขอ้เสนออื่น  หรือเทคโนโลยีของพัสดุหรือผูย้ื่นข้อเสนอ  เป็น ต้น 

  ๒๙.๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจา  
ต่อรองราคา 

ข้อ ๓๐ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ใช้วิธีคัดเลือกก่อน
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

  ๓๐.๑ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาท) 

  ๓๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว  
หรือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดนิและหรือสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นต้องซือ้เฉพาะแห่ง 

  ๓๐.๓ การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยเร่งด่วน  หากล่าช้า
อาจจะเสียหายต่อราชการ 

  ๓๐.๔ การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินกรณีเกิดภยัพิบตั ิ
  ๓๐.๕ การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นพัสดุที่ เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง  

ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการ  
ใช้พัสดุนั้น  โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว 

  ๓๐.๖ การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับ
ของราชการ 
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วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๓๑  เม่ือรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  เพ่ือด าเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร  
ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของต่างประเทศนั้น  โดยอย่างน้อยตอ้งมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๓๑.๑  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ  หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
  ๓๑.๒  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเขา้ยื่นขอ้เสนอ  (ถ้ามี)   
  ๓๑.๓  ก าหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอ  (ถ้ามี) 
  ๓๑.๔  เกณฑ์ ที่ ใช้ใ นการพิจารณาคัด เลื อกและน้ าหนั กของแต่ ละเกณ ฑ์   

(กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ) 
ทั้งนี้  จ านวนผู้ประกอบการที่เชิญชวนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใหเ้ป็นไปตามข้อ  ๒๙.๑ 
ข้อ ๓๒  ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวธิีคัดเลอืก  ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  มีหน้าที่และอ านาจ   

ดังต่อไปนี้ 
  ๓๒.๑  เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ส่ วนราชการ 

ในต่างประเทศก าหนดตามข้อ   ๒๙.๑  และข้อ  ๓๑  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ ในงานนั้ น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า  ๓  ราย  โดยค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกันของผู้ที่เข้ายืน่ข้อเสนอด้วย   

  ๓๒.๒ เม่ือถึงก าหนดวัน  เวลาในการยื่นข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ  
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ 

  เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอ  มิให้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ  เว้นแต่กรณีการซื้อหรือจ้างใด  
มีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดง  เพ่ือทดลองหรือทดสอบ  หรือน าเสนองาน  หรือเอกสาร  หรือรายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่ง
ภายหลังจากวันที่ยื่นข้อเสนอ   

  ๓๒.๓ เม่ือถึงก าหนดวัน  เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอ  และให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อก ากับไวใ้นใบเสนอราคา 

  ๓๒.๔ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ื่นขอ้เสนอใบเสนอราคา  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
แล้วคัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอที่ถกูต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญชวน 

  ๓๒.๕ พิจารณาคัด เลื อกพัสดุที่ จะซื้ อหรือ จ้างของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ มีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการในต่างประเทศ  แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ  
รายที่คัดเลือกตามข้อ  ๒๙.๑  โดยเรียงล าดับราคาต่ าสุด  หรือได้คะแนนรวมสูงสดุ  ไม่เกิน  ๓  ราย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญา  หรือข้อตกลงกับ  
ส่วนราชการในต่างประเทศในเวลาที่ก าหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าหรือได้คะแนน
รวมสูงรายถัดไปตามล าดับ  แล้วแต่กรณี 

  ๓๒.๖ จัดท ารายงานผลการพิจารณา  และเสนอหัวหนา้ส่วนราชการในต่างประเทศ
เพ่ืออนุมัติหรือเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป  ทั้งนี้  รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว  
อย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้ 

   ๓๒.๖.๑ รายการพัสดุและคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
   ๓๒.๖.๒ รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ 
   ๓๒.๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอและรายการพัสดุของผูย้ื่นข้อเสนอที่ไดรั้บการคัดเลือก 
   ๓๒.๖.๔ ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
   ๓๒.๖.๕ เหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณา 
ข้อ ๓๓ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ  ๓๒  แล้ว  ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนดเพียงรายเดียว   
ก็ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
ในต่างประเทศเพ่ืออนุมัติ  หรือเสนอต่อผูมี้อ านาจอนุมัตสิั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป 

ข้อ ๓๔ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  หากปรากฏว่า  ราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือ  
การจ้าง  หรือที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 

  ๓๔.๑ ให้ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้  หากผู้ที่  
ยื่นข้อเสนอรายนั้นยอมลดราคา  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ก็ให้เสนอซื้อหรือ  
จ้างจากผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

  ๓๔.๒ ถ้าด าเนินการตามข้อ  ๓๔.๑  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกราย 
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง  เ พ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยยื่นใบเสนอราคาภายใน
ก าหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา  ให้ถือว่ารายนั้นยนืราคาตามที่เสนอไว้เดิม  
หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  ก็ให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

  ๓๔.๓ ถ้าด าเนินการตามข้อ  ๓๔.๒  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจ านวน  หรือลดเนื้องาน  ที่ไม่ก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่ เสนอราคา  หรือขอเงินเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง   
เพ่ือด าเนินการใหม่  หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวธิีเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

ข้อ ๓๕  เม่ือผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๓๒  
และข้อ  ๓๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  
ในต่างประเทศ  หรือส่วนราชการต่างประเทศอื่นที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น  และปิดประกาศผลโดยเปิดเผย  
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ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ  หรือข้อยกเว้นอื่นภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๓๖ เม่ือรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๒  หรือข้อ  ๒๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓๖.๑ เชิญชวนผู้ ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่ อนไขที่ ส่วน ราชการ 

ในต่างประเทศก าหนด  ตามข้อ  ๓๐.๓  และ  ๓๐.๔  โดยอนุโลม 
  ๓๖.๒ การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อ

ส่วนราชการในต่างประเทศ  โดยให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
   ๓๖.๒.๑ ให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
   ๓๖.๒.๒ กรณีให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  

มายื่นข้อเสนอ  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคากลาง  หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคา  
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

   ๓๖.๒.๓ กรณีตามข้อ  ๓๐.๕  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา
หรือข้อตกลง  ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  และราคา 
ที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิม  โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อหน่วยงานของรัฐ 

   ๓๖.๒.๔ ให้เชิญ เจ้าของที่ ดิน และห รือสิ่ งปลูกสร้าง  ห รือนายหน้ า   
ตามธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  มาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่า 
ราคากลาง  หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได้ 

  ๓๖.๓ จัดท ารายงานผลการพิจารณาโดยน าความในข้อ  ๓๒.๖  มาใช้บั งคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๗ ส าห รับกรณีการจัดซื้ อจัดจ้างที่ มีว งเงิน เล็กน้อยไม่ เกิน   ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท   
(หนึ่งแสนบาท)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  

ข้อ ๓๘ การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๓๐.๓  และ  ๓๐.๔  ในวงเงินไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาท)  และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  และเม่ือหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  เห็นชอบแลว้  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๕
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ข้อ ๓๙ เม่ือผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ง ซื้อสั่ งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา  
ตามข้อ  ๓๖  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ประกาศผลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสว่นราชการในต่างประเทศ  
และปิดประกาศโดยเปิ ดเผย  ณ  สถานที่ ปิดประกาศของส่วน ราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  หรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีเป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๔๐ การจ่าย เงินค่ าพัสดุล่วงห น้าให้แก่ผู้ป ระกอบการที่ เป็ นคู่สัญญาให้ก ระท าได้ 

ตามหลักเกณฑ์และกรณี  ดังต่อไปนี้ 
  ๔๐.๑ การซื้อหรือการจ้างในต่างประเทศให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ  ๑๕   

ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  หรือตามที่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  
ของต่ างประเทศนั้นก าหนดไว้เป็นอย่ างอื่น  โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  
ในต่างประเทศ  หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔๐.๒ การซื้อสินค้าในต่างประเทศให้จ่ายเงินค่าสินค้าได้ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  ในลักษณะของการจ่ายเงินมัดจ า  หรือจ่ายเงิน  
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อสนิค้าให้กระท าได้โดยไม่ถือว่าเปน็การจ่ายเงนิล่วงหนา้ 

  ๔๐.๓ การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๕๐   
ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง 

  ๔๐.๔ การซื้อพัสดุจากหน่วยงานรัฐของต่างประเทศนั้น  องค์กรสาธารณกุศล  
ของต่างประเทศนั้น  หรือองค์การระหว่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกัน  แล้วแต่กรณี 

  ๔๐.๕ การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูล
ส าเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อนและมีก าหนดการออกเป็นวาระ  หรือการบอกรับ 
เป็นสมาชิก  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ ๔๑ การจ่ายเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๔๐.๑  ให้ผู้ประกอบการที่เป็นคูส่ัญญาวางหลักประกัน
การรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๗๔  และข้อ  ๗๕ 

กรณีข้อ  ๔๐.๒  ข้อ  ๔๐.๓  ข้อ  ๔๐.๔  และข้อ  ๔๐.๕  ไม่ต้องเรียกหลักประกันการรับเงิน
ล่วงหน้า 

ข้อ ๔๒ กรณีจ าเป็นฉุกเฉิน  เช่น  ภัยพิบัติที่จ าเป็นต้องช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ   
ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและไม่ต้องเรียกหลักประกันรับเงนิลว่งหน้าก็ได้ 
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ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๔๓ การเช่าสั งหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมท รัพย์  ให้หัวหน้ าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
พิจารณาด าเนินการได้ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นตามกฎหมาย  ธรรมเนีย มปฏิบั ติ  ห รือ  
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  ส าหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

กรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์   
ให้ด าเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

ข้อ ๔๔ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
  ๔๔.๑ เช่าที่ดินเพ่ือเป็นประโยชนข์องส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือของกระทรวงกลาโหม 
  ๔๔.๒ เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่ท าการของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือบ้านพัก   

หรือที่พัก  ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เช่นว่านั้น  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  หรือไม่อาจใช้การได้ชั่วคราว  และ 
ถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของราชการ  
ด้วยก็ได้ 

  ๔๔.๓ เช่าสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมของส่วนราชการในต่างประเทศ 
  ๔๔.๔ เช่ าสถ านที่ เ พ่ือ ใช้เป็ นที่ เก็ บ พัสดุ ของส่วน ราชการในต่างประเทศ   

ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ด าเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เชา่โดยตรง 
ข้อ ๔๕ ก่อนด าเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอ บหมาย  เพ่ืออนุมัติ   
ตามรายการดังนี้ 

  ๔๕.๑ เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเชา่ 
  ๔๕.๒ ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
  ๔๕.๓ ในกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า  

เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้  พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  เป็นต้น 
  ๔๕.๔ อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์อื่น  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับ  

ที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
อสังหาริมท รัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ ยวกับการเช่าตามที่จะก าหนด  

ไว้ในสัญญา ให้เปน็ไปตามกฎหมาย  ธรรมเนยีมปฏบิัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
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ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๔๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้   เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 
ที่ประสงค์ให้มีการแลกเปลี่ยน พัสดุได้เสนอให้ปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ  แล้วแต่กรณี  พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้น าความในข้อ  ๙๖  ถึงข้อ  ๑๐๐  ของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ข้อ ๔๗ งานจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  โดยที่ปรึกษาอาจเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  
หรือเป็นที่ปรึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในขอบเขตงานที่สว่นราชการในต่างประเทศประสงค์จะจัดจ้าง
ที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้กบัศูนยข์้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังกไ็ด้ 

การจ้างที่ ปรึกษาต่างประเทศของส่ วนราชการในต่างประเทศ  จะจ้างที่ ปรึกษาไทย  
หรือที่ปรึกษาต่างชาติก็ได้  ในกรณีที่ จ้างที่ปรึกษาต่างชาติจะมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยหรือไม่ก็ได้ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

วิธีจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๔๘ งานจ้างที่ปรึกษา  กระท าได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
  ๔๘.๑ วิธีคัดเลือก  หรือ 
  ๔๘.๒ วธิีเฉพาะเจาะจง  ส าหรับงานในกรณี  ดังนี้ 
   ๔๘.๒.๑ งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินการจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  

(ห้าแสนบาท) 
   ๔๘.๒.๒ เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้ เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการ

ตามที่ต้องการมีจ านวนจ ากัด  ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก  และมีวงเงินการจ้างคร้ังหนึ่ง
ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านบาท) 

   ๔๘.๒.๓ เป็น งานที่ จ าเป็นต้องให้ที่ ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้  
ท าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนคิ 

   ๔๘.๒.๔ เป็นงานที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนต่อการต่างประเทศ  หรือเป็นงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลบัของราชการ 
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   ๔๘.๒.๕ เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  หากลา่ช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
   ๔๘.๒.๖ เป็นงานที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
   ๔๘.๒.๗ กรณีอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้าง  

และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศเห็นชอบ 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๔๙  ในงานจ้างที่ปรึกษาให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน  

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจาก  
บุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้บุคลากรภายในส่วนราชการ  
ในต่างประเทศบุคคลหนึ่งบุคคลใด  จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์  
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยน าความในข้อ  ๑๗  และข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ส าหรับ 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้น าความในข้อ  ๑๒๖  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การก าหนดราคากลางงานจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๕๐ การจ้างที่ปรึกษาใหก้ าหนดราคากลาง  โดยน าความในขอ้  ๑๙  ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑   

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๕๑ ก่อนด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย  จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เ พ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ  
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย   
ให้ความเห็นชอบ  โดยน าความในขอ้  ๒๒  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๕๒ ในการจัดจ้างที่ปรึกษาให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน  

ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง  
ที่ปรึกษา  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประ เทศ  ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณาขยายเวลาให้  
ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๕๓ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น   
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ในกรณีจ าเป็น  หรือมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจแต่งตั้งจากบุคลากร
ของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศนั้นดว้ยก็ได้   

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  อาจแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ  
งานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ   เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได ้

ข้อ ๕๔ ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  
และเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยน าความในขอ้  ๓๑  ข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  และข้อ  ๓๕  มาใช้บังคบั  
โดยอนุโลม  ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณา
ตามข้อ  ๒๙.๑  และให้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้  ประกอบด้วย 

  ๕๔.๑ ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
  ๕๔.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
  ๕๔.๓ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
  ๕๔.๔ ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนบัสนนุ 
  ๕๔.๕ ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ ๕๕ ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง  

ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยน าความในข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๖  ข้อ  ๓๗  ข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๖ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด  โดยค านึงถึง
องค์ประกอบต่าง  ๆ เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศอื่นเคยจ้าง  จ านวนคน - เดือน  (man - months)  เท่าที่จ าเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ   
เป็นต้น  หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ  

ข้อ ๕๗ กรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้น าความในข้อ  ๔๐  และข้อ  ๔๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ข้อ ๕๘ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ต้องจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

กรณีจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมและหรือวิศวกรรมของไทย  
จะต้องมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่น
ของต่างประเทศนั้นร่วมอยูด่้วย 

ทั้งนี้  อัตราค่าจ้างให้ก าหนดเป็นร้อยละของมูลค่าวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างในอัตรา  
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๕๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ

หรือหัวหน้ าหน่ วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  ห รือหัวหน้าหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย  แต่งตั้ง
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้
บุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศบุคคลหนึ่งบุคคลใดจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยน าความในข้อ  ๑๗  
และข้อ  ๑๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การก าหนดราคากลางงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๖๐ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้ก าหนดราคากลางโดยน าความในข้อ  ๑๙   

ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๖๑ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เจ้าหนา้ที่  หรือผู้ที่ มีหน้าทีรั่บผิดชอบ   

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดท ารายงานขอจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการในต่างประเทศ  เ พ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความเห็นชอบ  โดยน าความในข้อ  ๒๒   
และข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๖๒ ในการด าเนินการจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
แต่งตั้งคณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้าง  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับ
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศตามข้อ  ๘  ให้ความเห็นชอบ  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๖๓ คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  
ในกรณีจ าเป็นหรือมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจแต่งตั้งจากบุคลากร  
ของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจ าอยู่ประเทศนั้นดว้ยก็ได้ 

คณะกรรมการงาน จ้างออกแบบห รือควบคุมงานก่อส ร้าง  อาจแต่ งตั้งผู้ช านาญการ   
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได ้
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ข้อ ๖๔ ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยน าความในข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒   
ข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  และข้อ  ๓๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ให้คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาตามข้อ  ๒๙.๑  โดยอนุโลม  โดยให้ 
พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้  ประกอบด้วย 

  ๖๔.๑ แนวความคิดในการออกแบบและแบบเบื้องต้นที่พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดนั้น 
  ๖๔.๒ ผลงานและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ 
  ๖๔.๓ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
  ๖๔.๔ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
  ๖๔.๕ ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ ๖๕ ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการ 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยน าความในข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๖   
ข้อ  ๓๗  และข้อ  ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๖ กรณีงานก่อสร้างที่ จ าเป็นต้ องให้ผู้ก่ อสร้างเป็นผู้ออกแบบด้วยตามกฎหมาย   
ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศตามข้อ  ๘  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่  ๗ 
การท าสัญญาและหลักประกัน 

 
 

สัญญา 
ข้อ ๖๗ การท าสัญญาของส่วนราชการในตา่งประเทศ  ให้ท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ตามแบบสัญญาของประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
หรือตามแบบสัญญาที่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
ก าหนด 

ในกรณีที่ต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศทีไ่ม่ใช่ภาษาอังกฤษ  ให้จัดท าสัญญาภาษาองักฤษ
เป็นคู่ฉบับด้วย 

ในกรณีที่สัญญาแตกต่างจากแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด  โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท าใหส้่วนราชการ
ในต่างประเทศเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  เว้นแต่ส่วนราชการในต่างประเทศเห็น ว่าจะมีปัญหา  
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ในทางเสี ยเป รียบห รือไม่ รัดกุมพอ  ก็ให้ส่ งร่างสัญญาให้ ส านักงานอั ยการสูงสุดพิจารณาก่อน   
และต้องจัดท าสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย 

การลงนามในสัญญา  เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  ซึ่งได้รับมอบอ านาจ
ให้ลงนามแทนปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด  หรือผู้บัญชาการทหารบก  หรือ  
ผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖๘ ส่วนราชการในต่ างประเทศอาจจัดท าข้ อตกลงเป็นหนังสื อก็ได้  เฉพาะกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

  ๖๘.๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๓๐.๓ 
  ๖๘.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาท) 
  ๖๘.๓ กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการ  

นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ 
  ๖๘.๔ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อตกลงเป็นหนังสือตามแบบของผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้  
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท )   

หรือกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๓๐.๔  จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันกไ็ด้  
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

ข้อ ๖๙ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี  
ดังต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด  หรือผู้บัญชาการทหารบก   
หรือผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  แล้วแต่กรณี   
ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

  ๖๙.๑ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้ น 
ไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์ 

  ๖๙.๒ เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชนข์องราชการ  หรือประโยชน์สาธารณะ 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่ส่วนราชการในต่างประเทศเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์  

หรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนัน้ให้ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน  
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน  หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสง่มอบ  
หรือระยะเวลาในการท างาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม  
และวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้ มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป  จะต้องด าเนินการใหผู้้มีอ านาจอนมัุติสั่งซือ้หรือจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
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ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงินให้ผู้ มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
ตามวงเงินเดิมเป็นผูอ้นมัุติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

ค่าปรับ 
ข้อ ๗๐ การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ให้น าความในข้อ  ๑๖๒  และข้อ  ๑๖๓  

ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
มาบังคับใช้โดยอนุ โลม  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนี ยมปฏิบัติ  ห รือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่ น  
ของต่างประเทศนั้นก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

ข้อ ๗๑ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)  ขึ้นไป  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผดิชอบ  ภายใน  ๖๐  วัน  
นับตั้งแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง  เพ่ือน าส่งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินตอ่ไป 

หลักประกันสัญญา 
ข้อ ๗๒ หลักประกันสัญญา  ให้ผู้ ขายหรือผู้ รับจ้างใช้ เงินสด  หรือหนังสือค้ าประกัน 

ของธนาคารในประเทศนั้น  หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นหลักประกัน  โดยก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ  ๕   
ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้น  หรือเป็นไปตามที่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ก าหนด 

ข้อ ๗๓ หากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
ไม่ว่ากรณีเพ่ิมหรือลดวงเงิน  คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา 
ที่ได้เพ่ิมหรือลด  แล้วแต่กรณี 

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน ามามอบไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  
ก็ตาม  รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความ
ช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม  
ให้ มีจ านวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก าหนดในสัญญามามอบให้ภ าย ในระยะเวลาที่ ส่วนราชการ  
ในต่างประเทศก าหนด 
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๗๔ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน าหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารในประเทศนั้น   หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือ  
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  มาวางเป็นประกันเงินทีรั่บล่วงหนา้ไป  เว้นแต่กฎหมาย  
ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 
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ข้อ ๗๕ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามขอ้  ๗๔  คู่สัญญาสามารถขอรับคืนแต่บางส่วนได้  
หากส่วนราชการในต่างประเทศได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละงวด  เพ่ือใช้คืนเงินล่วงหน้าในส่วนที่ขอรับคืนนั้นแล้ว  
ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย  

หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๗๖ ในการจ้างงานก่อสร้างให้มีการเรียกหลักประกันผลงาน  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  

หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ก าหนดไว้เปน็อยา่งอื่น 
ในกรณีเรียกหลักประกันผลงาน  ส่วนราชการในต่างประเทศจะหักเงินประกันผลงาน  

ไว้เต็มจ านวนที่ก าหนด  หรือในกรณีที่แบ่งการช าระเงินค่าจ้างออกเป็นงวดจะหักเงินประกันผลงาน  
แต่ละงวดตามอัตราที่ก าหนดก็ได ้

คู่สัญญามีสิทธิขอเงินประกันผลงานคืนได้โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศนั้น  
หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  
มาวางเป็นประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดกไ็ด้ 

การคืนหลักประกัน 
ข้อ ๗๗ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้ค้ าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
77.1 หลักประกันการเสนอราคาให้คืนใหแ้ก่ผู้ยืน่ขอ้เสนอ  หรือผู้ค้ าประกันภายใน  ๑๕  วัน   

นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง  
เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไวซ้ึ่งเสนอราคาต ่าสุดไม่เกนิ  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเ ม่ือ  
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  หรือตามที่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ    
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ก าหนด 

77.2 หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน   
๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว  หรือตามที่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ    
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนัน้ก าหนด 

ส่วนที่  ๘ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ข้อ ๗๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการ 

อย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ  ในกรณีจ าเป็นหรือ  
มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจแต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น 
ในต่างประเทศที่ประจ าอยู่ในประเทศนั้นด้วยก็ได้ 
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  อาจแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น  ๆ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่ เกิน  ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท )   
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุก็ได้ 

มติของคณะกรรมการให้เป็นเอกฉันท์  กรณีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้กรรมการที่ไ ม่เห็นด้วย  
กับมติของคณะกรรมการท าบันทึกความเห็นแย้งไว้  และเสนอรายงานนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  สั่งการให้ตรวจรับพัสดุนั้นไว้  จึงจะด าเนินการตรวจรับได้ 

ข้อ ๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๗๙.๑ ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ใน

สัญญาหรือข้อตกลง  การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศก่อน 

  ๗๙.๒ ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  ส าหรับกรณี 
ที่มีการทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวฒิุ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นก็ได้  ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ 

  ๗๙.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้น  โดยเร็วที่สุด 

  ๗๙.๔ เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
ได้ส่งมอบพัสดุ  ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง   
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ   
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหม าย  เพ่ือทราบและ 
สั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้เจ้าหน้าที่รายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ   
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือทราบและสั่งการ 

  ๗๙.๕ ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถกูตอ้ง  แต่ไม่ครบจ านวนหรือส่งมอบ 
ครบจ านวน  แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้  
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เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๗๙.๔  และให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันท าการ  นับถัดจากวันที่ตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
ส่วนราชการในต่างประเทศที่จะปรับผู้ขายหรือผูรั้บจ้างในจ านวนทีส่่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูต้องนั้น 

  ๗๙.๖ การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบ  
อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้ รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น   
และให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ   
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันท าการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

  ๗๙.๗ ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็น แย้งไว้   
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงด าเนินการ
ตามข้อ  ๗๙.๔  หรือข้อ  ๗๙.๕  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  หรืองานจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง   
มีหน้าที่  ดังนี้ 

  ๘๐.๑ ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  ๘๐.๒ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อม 
ที่ผู้ควบคุมงานของส่วนราชการในต่างประเทศรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  
และข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน   
หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

  ๘๐.๓ ให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุห รือกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น  ๆ 
ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร  และจัดท าบนัทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานด้วย 

  ๘๐.๔ นอกจากการด าเนินการตามข้อ  ๘๐.๑  และข้อ  ๘๐.๒  ในกรณีมีข้อสงสัย
หรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อน
เล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง  ให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้าง 
ได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง  เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  กรณีอื่ น
นอกจากนี้  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานความเหน็ต่อหวัหนา้ส่วนราชการในต่างประเทศ
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เพ่ือเสนอต่อหัวหน้ าหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้ าหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย   
อนุมัติต่อไป 

  ๘๐.๕ โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้ รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ 
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สดุ 

  ๘๐.๖ เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้ รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง  
ส่งงานจ้างนั้น  และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน  อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่
เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพ่ือทราบและสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่สง่มอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตาม
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย  เพ่ือทราบและสั่งการ 

  ๘๐.๗ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าว
ท าความเห็นแย้งไว ้ แล้วให้เจ้าหนา้ที่เสนอหัวหนา้ส่วนราชการในตา่งประเทศ  เพ่ือหัวหนา้ส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
หรือหัวหน้าหนว่ยงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย  สั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนัน้ไว้  จึงจะด าเนนิการตามขอ้  ๘๐.๖ 

ข้อ ๘๑ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ังที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจ าเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ ได้รับ
มอบหมาย  แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง  
จากข้ าราชการ  ลู กจ้างประจ า   พนัก งานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลั ย  พนักงานของรัฐ   
หรือพนักงานของหนว่ยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ตามทีไ่ดรั้บความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว  ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน  
จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเปน็กลุม่บุคคลกไ็ด้ 

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะและโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจ าเป็น  จะจ้างผู้ใหบ้ริการที่มีความรู้ความช านาญด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยตรงก็ได้   
โดยถือปฏิบัติตามส่วนที่  ๖  ของหมวดนี้ 

ข้อ ๘๒ ผู้ควบคุมงานตามข้อ  ๘๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



  ๘๒.๑ ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลง  
ให้ท างานจ้างนั้น ๆ  ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ  
โดยสั่งเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  เ พ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไ ม่ปฏิบัติตาม 
ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติ  
ให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุที่ เป็นงานจ้างก่อสร้างทันท ี

  ๘๒.๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อก าหนดในสัญญา 
มีข้อความขัดกัน  หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  
และข้อก าหนดในสัญญา  แต่เ ม่ือส าเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  
หรือไม่ปลอดภัย  ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ท าหน้าที่รับผดิชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 

  ๘๒.๓ จดบันทึกสภาพการปฏิบัติของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่ มีการหยุดงานอย่างน้ อย  ๒  ฉบับ   
เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง  ทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้ 
เพ่ือมอบให้ แก่เ จ้าหน้ าที่เ ม่ือเสร็จงานแต่ ละงวดโดยถื อว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการ   
เพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหนา้ที่   

  การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
และวัสดุที่ใช้ด้วย 

  ๘๒.๔ ในวันก าหนดส่งมอบงานของผู้ รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวด  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  หรือ  
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันท าการ  นับแต่วันถึงก าหนดนั้น 

ข้อ ๘๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๘๓.๑ ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไว้ในสญัญา

หรือข้อตกลง 
  ๘๓.๒ ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งก าหนด

ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



  ๘๓.๓ ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง  และให้ด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วทีสุ่ด 

  ๘๓.๔ เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว   
ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถอืว่าที่ปรึกษาได้สง่มอบงานถูกต้องครบถว้นตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงาน
มาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ   
มอบแก่ที่ปรึกษา  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือทราบและสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

  ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
ในสัญญาหรือข้อตกลง  มีอ านาจสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  
หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม  มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือทราบและสั่งการ 

  ๘๓.๕ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าว  
ท าความเห็นแย้งไว ้ แล้วให้เจ้าหนา้ที่เสนอหัวหนา้ส่วนราชการในตา่งประเทศ  เพ่ือหัวหนา้ส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
พิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ   
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  จึงด าเนินการตามข้อ  ๘๓.๔ 

ข้อ ๘๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  มีหน้าที่  
ดังนี้ 

  ๘๔.๑ ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
  ๘๔.๒ ตรวจรับงาน  ณ  ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
  ๘๔.๓ ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง  และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น

ไปโดยเร็วที่สุด 
  ๘๔.๔ ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศ  อันเนื่องมาจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรมและหรือ
วิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นทีเ่รียบร้อยโดยเร็ว 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



  ๘๔.๕ เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว   
ให้รับงานไว้  และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ รับจ้างน าผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ 
ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  และเจ้าหนา้ที่  ๑  ฉบับ  และใหเ้จ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือทราบและสั่งการ  
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

  ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
ในสัญญาหรือข้อตกลง  มีอ านาจสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  
หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม  มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือทราบและสั่งการ 

  ๘๔.๖ ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าว  
ท าความเห็นแย้งไว้  แล้วให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพ่ือหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
พิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ   
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  จึงด าเนินการตามข้อ  ๘๔.๕ 

ข้อ ๘๕ กรณีที่สัญญาห รือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่ าปรับ เกิ ดขึ้ น   
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหนว่ยงานที่มีหน้าที่รับผดิชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันท าการ   
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศ  
บอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  ในขณะที่รับมอบพัสดุนัน้ดว้ย 

ข้อ ๘๖ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด  หรือผู้บัญชาการทหารบก  
หรือผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  แล้วแต่กรณี   
ที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณีที่ มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สญัญาไม่ต้อง
รับผิดตามกฎหมาย  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  ก าหนดให้คู่สัญญา  
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการในต่างประเทศทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้น 
ได้สิ้นสุดลง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับ  
หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือสว่นราชการในต่างประเทศทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน้ 
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ข้อ ๘๗ การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือ  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  หรือผู้บัญชาการทหารบก  หรือผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ   
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  แล้วแต่กรณี  ที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา  ในกรณีที่มีเหตุ  
อันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่ก าหนด   
เหตุอื่นที่ก าหนดไวใ้นสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเหตุตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ  ๑๐  ของวงเงิน 
ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  หรือตามเกณฑ์ที่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  
ของต่างประเทศนั้นก าหนด  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเสนอปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  หรือผู้บัญชาการทหารบก  หรือผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับ
ให้แก่ส่วนราชการในต่างประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
เสนอหัวหน้าหนว่ยงานที่มีหน้าที่รับผดิชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ไดรั้บมอบหมาย  พิจารณาผ่อนปรน
การบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าเป็น 

ข้อ ๘๘ ภายหลังสิ้นสุดสัญญา  และยังอยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่ อง   
ให้เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  มีหน้าที่ รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุ  ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานครอบครอง  ให้เ จ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุนัน้ 

ข้อ ๘๙ ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน  
ความช ารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบตามข้อ  ๘๘  รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๙๐ เม่ือใกล้สิ้นสุดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศ  
ส ารวจพัสดุว่ามีความช ารุดบกพร่องหรือไม่  หากมี  ให้แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้แก้ไขหรือซอ่มแซมทันที
ก่อนคืนหลักประกันสัญญา 

ส่วนที่  ๙ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
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ข้อ ๙๑ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศประเมินการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างส าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่วงเงินเล็กน้อย  คือเกินกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ขึ้นไปไว้ 
ในรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงาน  
ที่ได้รับมอบหมาย  ทราบด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้ รับจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและคุณภาพของงานตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ท าไว้กับส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเป็นส าคัญ 

หมวด  ๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๙๒ การบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ด าเนินการตามหมวดนี้  เว้นแต่   
มีระเบียบราชการ  หรือกฎหมาย  ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบ  
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  และงานจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 

การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๙๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแลว้ใหด้ าเนนิการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๙๓.๑ ลงบัญชี  หรือทะเบยีน  เพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี  แยกเปน็ชนดิ  โดยให้มี  

หลักฐานการรับเข้าบัญชี  หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
  ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชีเดียวกันกไ็ด้ 
  ๙๓.๒ เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้อง

ตรงตามบัญชี  หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๙๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้บุคลากรภายในส่วนราชการ

ในต่างประเทศที่ต้องใชพั้สดุนัน้เปน็ผูเ้บิก 
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ข้อ ๙๕ การจ่ายพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่เกี่ ยวกับการควบคุมพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเปน็หัวหนา้พัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 

ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี  
หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๙๖ การให้ยืมหรือน าพัสดุไปใชใ้นกจิการ  ซึ่งมิใชป่ระโยชน์ของทางราชการ  จะกระท ามิได้ 
ข้อ ๙๗ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  

แสดงเหตุผลและก าหนดวันสง่คืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  ๙๗.๑ การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหนว่ยงานทีมี่หน้าที่รับผดิชอบ  หรือหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้ให้ยืม 

  ๙๗.๒ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่หรือนอกสถานที่ของส่วนราชการในต่างประเทศ  
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 

ข้อ ๙๘ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  จะต้องน าพัสดุนั้นมาสง่คืนให้ในสภาพที่ใชก้ารได้เรียบร้อย  
หากเกิดช ารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  
หรือชดใช้เป็นเงนิตามราคาที่เป็นอยูใ่นขณะยืม 

ข้อ ๙๙ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระท าได้เฉพาะ   
เม่ือหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วนจะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมืมีพัสดุนั้น ๆ   พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืม   
จะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกัน  ส่งคืนให้หนว่ยงานของรัฐผูใ้ห้ยมื 

ข้อ ๑๐๐ เม่ือครบก าหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืม  หรือผู้รับหน้าที่แทน  มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุ  
ที่ให้ยืมไปคืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบก าหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบ ารุงรักษา  และการตรวจสอบ 

 
 

การบ ารุงรักษา 
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ข้อ ๑๐๑ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดให้มีผูค้วบคุมพัสดุที่อยูใ่นความครอบครองใหอ้ยูใ่น 
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลา  
ในการซ่อมบ ารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศด าเนนิการซ่อมแซมใหก้ลับมาอยู่ใน  
สภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ข้อ ๑๐๒ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าส่วนราชการ  

ในต่างประเทศแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ   เป็นล าดับแรก   
เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวดหนึ่งปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เ พียง  
วันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก  
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวตรงตามบัญชีหรือทะเบียน  
หรือไม่  มีพัสดุใดช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ใน  
ส่วนราชการในต่างประเทศต่อไปแลว้  ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลา่วต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  
ในต่างประเทศ  ภายใน  ๓๐  วันท าการ  นับแต่วันเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพัสดุนัน้ 

เม่ือหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  
ให้เสนอหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  ทราบและส่งส าเนาไปยัง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

ข้อ ๑๐๓ เม่ือหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับรายงานจากผู้ รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุ  ตามข้อ  ๑๐๒  และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จ าเป็น  
ต้องใช้ในส่วนราชการในต่างประเทศต่อไป  ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  เว้นแต่  
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ   
ให้เสนอหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณาสั่งการให้ด าเนินการ
จ าหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้ รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ  
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ  
ทางราชการต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจ าหน่ายพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๐๔ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วน ราชการ 
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ในต่างประเทศ  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณาสั่งให้ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบที่มีใชใ้นปัจจุบัน
ของแต่ละหน่วยงานของรัฐที่สว่นราชการในต่างประเทศสงักัด 

ข้อ ๑๐๕ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ  
หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงนิชว่ยเหลอื  แล้วแต่กรณี 

การจ าหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๑๐๖ ในกรณีที่พัสดุ สูญ ไปโดยไม่ปรากฏตัว ผู้ รับผิ ดชอบ  หรือ มีตัวผู้ รับผิ ดชอบ   

แต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรด าเนนิการตามข้อ  ๑๐๔  ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๐๖.๑ ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนบาท)  
ให้เจ้ากรมข่าวทหาร  หรือเจ้ากรมข่าวทหารบก  หรือเจ้ากรมข่าวทหารเรือ  หรือเจ้ ากรมข่าวทหารอากาศ  
หรือเทียบเท่า  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

  ๑๐๖.๒ ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนบาท)  
ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด  หรือผู้บัญชาการทหารบก  หรือผู้บัญชาการทหารเรือ  
หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

กรณีการจ าหน่ายพัสดุเป็นสญูของส่วนราชการในตา่งประเทศที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จากส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ านาจอนุมัติ 

ทั้งนี้  อ านาจการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง  ปลัดกระทรว งกลาโหม  ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ  จะก าหนด  
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๑๐๖.๑  มีอ านาจอนุมัติในวงเงินต่ ากวา่ที่ก าหนดไว ้ ก็ให้กระท าได้ 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๑๐๗ เม่ือด าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ

ทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทราบ  ภายใน  
๓๐  วัน  นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนัน้   

ข้อ ๑๐๘ ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามข้อ  ๑๐๒  หากพบว่าพัสดุของส่วนราชการ
ในต่างประเทศเกิดการช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป   
และได้ด าเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบ
อื่นใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๐๔  ข้อ  ๑๐๕  และข้อ  ๑๐๖ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
เร่ือง  มาตรฐานการเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารพัสดุ  การบัญชี  การรายงานทางการเงิน 

และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  หลักเกณฑ์การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน  มาตรฐานเก่ียวกับการเงิน  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  11  (1)  (7)  (8)  และ  (9)  มาตรา  17  มาตรา  30  
และมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  2558  และมติคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน  คร้ังที่  3/2560  เม่ือวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การบริหารพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ 
“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้คําปรึกษา

อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน
ให้ดีข้ึน  การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ทุนหมุนเวียนบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกํากับดูแล
อย่างเป็นระบบ 

ข้อ 2 ทุนหมุนเวียนใดมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้   
ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อน 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานการเงิน 

 
 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนําเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง  
โดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
ชื่อ  “บัญชี  ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...”  เพื่อฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก 
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ในกรณีที่มีความจําเป็น  หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้  ณ  ธนาคารพาณิชย์  
ในชื่อบัญชีเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง  เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนําเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ของทุนหมุนเวียนภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

ข้อ 5 ให้ผู้บ ริหารทุนหมุนเวียนจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี   ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา  แผนการปฏิบัติงาน  
ประมาณการรายรับประจําปี  ประมาณการรายจ่ายประจําปี  และประมาณการกระแสเงินสด  เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  และให้ส่ง
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน 

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดําเนินงานประจําปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร  และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 6 การนําเงินทุนหมุนเวียนไปดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
และให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง  หรืออาวัล  หรือคํ้าประกันเงินต้นและดอกเบ้ีย 
(4) การดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจาก  (1)  (2)  และ  (3) 
ให้กระทรวงการคลังรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามวรรคหน่ึงให้คณะกรรมการเพื่อทราบ

เป็นระยะ 

ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

 
 

ข้อ 7 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ข้อ 8 ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีทุนหมุนเวียนแต่ละขั้นตอนต้องดําเนินการโดยเปิดเผย  โปร่งใส  วางตัวเป็นกลาง  และเปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีมาตรการในการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา  การเป็นผู้เสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือการเป็นผู้กระทําการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึง
คุณภาพ  ความต้องการของผู้ใช้  ประสิทธิภาพในการใช้งาน  ความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
และราคาที่เหมาะสม  โดยถือประโยชน์ของทางราชการและทุนหมุนเวียนเป็นสําคัญ 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
มาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงิน 

 
 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดทํารายงานทางการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

ข้อ 10 ให้ทุนหมุนเวียนมีหน้าที่จัดทําและส่งข้อมูลทางการเงิน  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับ
การดําเนินงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ  เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศ
กําหนดเป็นอย่างอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารนําส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

ส่วนที่  4 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อ 12 ให้หน่วยงานของรัฐที่ มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ  ของทุนหมุนเวียน  ตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  หรือมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายในของทุนหมุนเวียน  หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐทําหน้าที่
ตรวจสอบภายในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้ 

ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  เพื่อกํากับดูแล  
ติดตามการดําเนินงานตรวจสอบภายใน  ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการซ่ึงแต่งตั้งจากกรรมการ
คนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร  และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน  และให้หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การรายงาน  และมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ทั้งนี้  ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับกฎ  ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 15 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนดําเนินการตามข้อ  3  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 16 บรรดาทุนหมุนเวียนใดที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  ให้นําเงินของทุนหมุนเวียนฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนั้นดําเนินการนําเงินของทุนหมุนเวียนกลับมาฝากไว้กับกระทรวงการคลัง  
โดยเข้าบัญชีเงินฝากตามข้อ  3  วรรคหน่ึง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  เว้นแต่กรณี
ที่เงินฝากธนาคารพาณิชย์นั้นมีกําหนดห้วงเวลาการฝากถอนไว้อย่างแน่นอน  ให้นํากลับมาฝากเข้าบัญชี
ตามข้อ  3  วรรคหน่ึง  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการฝากถอนดังกล่าว 

ข้อ 17 กรณีที่ทุนหมุนเวียนใดมีการนําเงินไปหาผลประโยชน์ไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ   
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์นั้นแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ  6  ของประกาศน้ี  
เว้นแต่จะได้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 



  

                                                                                                                                                                                                                      



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 7  กุมภาพันธ์  2565 
หัวข้อ: รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี  7  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชนกพร แสนสุด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  7  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
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