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คําช้ีแจงประกอบการปรับปรุง 
ตามท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดําเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งในการ

ดําเนินการดังกลาว กองมาตรการปองกันสาธารณภัยไดจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการนํ้า”
ฉบับพฤศจิกายน 2557 เพ่ือใชประกอบเปนแนวทางในการดําเนินงานโครงการดังกลาวสูการปฏิบัติไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพของหนวยงานดําเนินการซึ่งประกอบดวย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประกอบดวย แนวทาง ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ประกอบการดําเนินโครงการ หลักเกณฑการประมาณราคาคากอสรางและการจัดทําราคากลางงานทําเองและ
งานจางเหมา ตลอดจนระเบียบกฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการดําเนินงาน นั้น 

ทั้งนี้ ในปจจุบันไดมีการปรับปรุงและแกไของคประกอบตางๆ ดังกลาวขางตนซึ่งเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน ไดแก การยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 โดยประกาศใช
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการประมาณ
ราคาคากอสรางและราคากลางงานกอสรางชลประทาน  (ฉบับตุลาคม 2560)  ซึ่งกองมาตรการปองกัน      
สาธารณภัยพิจารณาแลวเพ่ือให “คูมือการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการนํ้า” มีองคประกอบที่เกี่ยวของ
เปนปจจุบันและเปนประโยชนในการนําไปใชงาน จึงไดปรับปรุงในสวนท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน โดยยังคง
หลักการ แนวทาง และขั้นตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญตามแนวทางและเจตนารมณเดิม ซึ่ งหวังวาจะเปน
ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของเพ่ือใชประกอบเปนแนวทางในการดําเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า    
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตอไป 

          

         พฤศจิกายน 2562 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด    
ให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้ก าหนด
กรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ 
ของการใช้งานเป็นส าคัญอันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และมี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด    

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงอาศัยอ านาจตาม มาตรา 63 ข้างต้น จัดท าคู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีผลกระทบกับอ านาจของผู้ที่มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ส าหรับวิธีการคิดค านวณราคากลาง 
จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิดค านวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้เป็นไป  
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

88



บทที่ 2 
นิยำมศัพท์ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดความหมาย
ของค าว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องมีการประกาศรายละเอียดข้อมูล 
ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้ก าหนดความหมาย
และประเภทของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร  
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. รำคำกลำง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา

ตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้
ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

4. กำรค ำนวณรำคำกลำง หมายความว่า วิธีการค านวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด หรือหน่วยงานของรัฐก าหนดหรือปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งราคากลาง 

5. งำนก่อสร้ำง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือ           
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน   
ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น โดยการด าเนินการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน
ดังกล่าวจะต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจ าเป็นต้องมี 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย  
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6. กำรจ้ำงที่ปรึกษำ หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

7. กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  หมายความว่า งานจ้างบริการจาก         
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

8. กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์  หมายความว่า การจ้างเพ่ือให้มีการวิเคราะห์    
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

9. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง หมายความว่า การจัดหาโดยการซื้อหรือการจ้าง 
ในงานอ่ืนๆ ที่มิใช่งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย หรืองาน 
ตามข้อ 5 ถึงข้อ 8  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90



บทที่ 3  
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ       
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)  และเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก. 01 – แบบ บก. 06          
ที่แนบท้ายคู่มือ ดังนี้ 

3.1 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด โดยมีข้อมูล 
และรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ  ดังนี้ 

แบบ บก.01 
 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงก่อสร้ำง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1.ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

 
 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................. ........ 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ........... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....................................................................................................................  
5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน ................................................ บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 ............................................................................................................................. ........................ 
    6.2 ............................................................................................................................. ........................ 
    6.3 .................................................................................................. ................................................... 
    6.4 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.5 .....................................................................................................................................................  
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง …………………………………………………….……………………………. 
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2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง  

4. ลักษณะงำน (โดยสังเขป) ให้ระบุลักษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่าหน่วยงานรัฐ     
จะด าเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด 

ตัวอย่าง งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน BOQ  
(Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร 12 ชั้น ระบบฐานราก... ระบบโครงสร้าง... ระบบพ้ืนอาคาร...  
ระบบไฟฟ้า... ระบบฝ้าเพดาน... ระบบเฟอร์นิเจอร์... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตารางเมตร 

5. รำคำกลำงค ำนวณ ณ วันที่  ให้ ระบุวันที่หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ  ได้ อนุมัติ 
ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว  

เป็นเงิน ............... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
6. บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับชนิด 

จ านวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องน ามาใช้ในการค านวณที่เกี่ยวกับ  
งานก่อสร้างซึ่ งได้แก่  การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ ได้มีการค านวณ  
ตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ท าการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภท  
ของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

 6.1 กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสรุปราคากลาง       
งานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) 

 6.2 กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน  และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลาง          
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

 6.3 กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 6.4 แบบประมาณราคากลางอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณการ

ราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้นและให้น ามาใช้ในการประมาณการราคากลางส าหรับงานก่อสร้าง
ประเภทนั้นๆ 

7.  รำยชื่อคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ 
เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคา           
ค่าก่อสร้างซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร.5 และ ปร.6) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานหรือ    
แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอ่ืนๆ 

หมำย เหตุ  กรณีก าหนดจ านวน เ งิน เป็ น เ งิ นตราต่ า งประ เทศหน่ วยงานของรั ฐ 
อาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.2 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง 

แบบ บก.02 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง    

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีการแสดงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่ เกี่ยวกับ  
การควบคุมงาน ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................................... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .............................................................................................................  บาท 
    5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
    5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
    5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) .....................................................................................  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) .......................................................................................  บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ................................................................................................... 
9. ที่มาของราคากลาง  ............................................................................................................. ..................  
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5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

6. ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ (ถ้ำมี) (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่ เป็นค่าใช้จ่าย 
ในกิจกรรมการด าเนินงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่าย แยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุ  
ที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา  

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง นอกเหนือจากรายการท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง  ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุม  
งานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
ข้อ 139 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 

9. ที่มำของรำคำกลำง  ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง 
เ พ่ือคิดราคาค่ าจ้ างควบคุมงานก่อสร้ า ง  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

 ร้อยละ ... ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ส าหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก าหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น 

หมำยเหตุ  
1. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.3 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงออกแบบ 

แบบ บก.03 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง         
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง          
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีการแสดงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่ เกี่ยวกับ  
การออกแบบ ดังนี้ 

 
 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร ................................................................................................................... บาท 
    5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
    5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
    5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................ บาท  
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (ถ้ามี) ............................................................ ........................... บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  .................................................................................................. 
9. ที่มาของราคากลาง  ...............................................................................................................................  
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5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
การด าเนินงานผู้ออกแบบ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออก 
เป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  
ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา 

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ออกแบบ 
นอกเหนือจากรายการท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 139 หรือ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนด
ราคากลาง ก็ได้ 

9. ที่มำของรำคำกลำง  ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง 
เพ่ือคิดราคาค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

 ร้อยละ ... ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ส าหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก าหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น  

หมำยเหตุ  
1. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.4 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ 

แบบ บก.04 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ      
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

    เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษา   

ตามความเหมาะสมตามลักษณะของงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐ
เคยจ้าง โดยแจ้งรายละเอียดจ านวนคน – เดือน (man-months) ตามประเภทที่ปรึกษา คุณสมบัติ 
ของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ............ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร.....................................................................................................................บาท  
    5.1 ประเภทที่ปรึกษา........................................................................................................... .......... 
    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา...................................................................................................................  
    5.3 จ านวนที่ปรึกษา  ............................... คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................................. บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................................. ............................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................................................. ...............บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  …………………………………………………….……………………………. 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ……………..…………….…………………………………………. 
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       5.1 ประเภทที่ปรึกษา ให้ระบุประเภทที่ปรึกษาตามประเภทดังต่อไปนี้ 
 (1) กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น         
ด้านการบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 (2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทาง เช่น 
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (3) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่ งมีลักษณะที่ต้องใช้ความรู้              
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น ด้านนิวเคลียร์ ดาวเทียม คณิตศาสตร์ 
ประกันภัย และด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และผลงาน 
ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาก าหนดค่าค่าที่ปรึกษา 
        5.3 จ านวนที่ปรึกษา (คน) ให้ระบุจ านวนเฉพาะบุคลากรหลัก 

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
การด าเนินงานของที่ปรึกษาในการด าเนินการตามหน้าที่เ พ่ือให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  โดยให้มี 
การแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ 
ในการด าเนินการตามสัญญา  

7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ 
ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง  
ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเป็นจ านวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างนั้นๆ 

8. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจากรายการท่ี 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 103  
หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น 
ผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 

10. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่อ้างอิง    
เพ่ือคิดราคาที่ปรึกษา เช่น ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) เป็นต้น  

หมำยเหตุ  
1. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ด้วย (ถ้ามี) และ

หากขอบเขตการด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการแล้วหน่วยงานของรัฐ  
อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.5 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 
แบบ บก.05 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ         
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินและตัวอักษรที่หน่วยงานของรัฐ
ได้รับและหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน .... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำ Hardware (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ

การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์เนต็เวิร์ค อุปกรณ์ส ารองข้อมูล ระบบพลังงานส ารอง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

6. ค่ำ Software (บำท) ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปซึ่งเป็นจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ซอฟต์แวร์

1. ชื่อโครงการ................................................................................................................. ......................... 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ........... 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 
    เป็นเงิน .................................................... บาท 
5. ค่า Hardware .............................................................................. ...............................................บาท 
6. ค่า Software ................................................................................ ...............................................บาท 
7. ค่าพัฒนาระบบ .............................................................................................................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................ ...............................................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ........................................................................ ......................... 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...................................................................................  
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ระบบจัดการเน็ตเวิร์ค (Network Management System) ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการด้านความปลอดภัย 
(Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และซอฟต์แวร์
ประยุกต์ส าเร็จรูปต่างๆ ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม (Packaged Application Software) 

7. ค่ำพัฒนำระบบ (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดจ้างปรับปรุงระบบงานเดิมหรือพัฒนาระบบงานใหม่โดยให้แสดงแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ที่ใช้ เพ่ือก าหนดราคา 
อย่างไรก็ตาม หากการจ้างระบบนี้เป็นการดัดแปลงซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปไว้ในรายการที่ 6 ค่า Software ด้วย 

8. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานนอกเหนือจาก
รายการที่ 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ ได้แก่ ค่าบริหารโครงการค่าบ ารุงรักษาและอ่ืนๆ 
เป็นต้น กรณีที่ เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนนี้ หากสามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในรายการใดก็ให้ระบุด้วย เช่น           
ค่าบ ารุงรักษา 

9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 

10. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)  ให้ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของ 
การคิดราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรายการ รายการที่ 5, 6 และ 7 ดังนี้ 

 ค่ำ Hardware ให้ระบุแหล่งที่มาที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดหรือก าหนด
ราคาค่า Hardware เช่น หากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด เป็นต้น 
  ค่ำ Software หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนดเช่นเดียวกัน  
  ค่ำพัฒนำระบบ หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางทีก่ระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
  หากใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง       
ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่สืบราคาหรือชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา 
  หากใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุว่า 
ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง 

หมำยเหตุ  
1. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจาการสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์ต่างๆ จ านวนกี่รายนั้น ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
2. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
3. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.6 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 

แบบ บก.06 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ         
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติ
จ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน ............................... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี) ....... (บำท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) 

 กรณีจัดซื้อหลายรายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
 กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) 

หมำยเหตุ  
1. หากมีรายละเอียดของงานตามขอบเขตการด าเนินงาน (TOR: Terms of Reference) ให้แนบ 

ขอบเขตด าเนินงาน (TOR: Terms of Reference) ในประกาศนี้ ด้วย และหากขอบเขตด าเนินงาน 
(TOR: Terms of Reference) มีราคาต่อหน่วยหรือในแต่ละรายการแล้ว ก็ ให้แนบ TOR โดยมิต้อง 
กรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................. 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .......................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................... บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    5.1 ......................................................................................................................... ................................. 
    5.2 ..........................................................................................................................................................  
    5.3 ....................................................................................................................................... ................... 
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ...................................................................................................... 
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2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 

3. กรณีการจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการด าเนินงาน        
TOR (Terms of Reference) เช่น การจ้างให้จัดท ากิจกรรมหรือจัดงาน (Event) อาจระบุราคาในแต่ละรายการ 
ตามขอบเขตการด าเนินงาน ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(1) งานเวทีแสงสีเสียงและการแสดง 
(2) งานสถานที่พร้อมการตกแต่งสถานที่ 
(3) งานออกแบบติดตั้งบูทบอร์ดนิทรรศการ 
(4) งานประชาสัมพันธ์ 
(5) งานอภิปรายเสวนา 
(6) งานบันทึกภาพและเสียง 
(7) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ทั้งนี้ จะมีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดงานหรือจัดกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์
ของการด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตามให้หน่วยงานของรัฐก าหนดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ 
ในขอบเขตการด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) 

4. กรณีการจัดจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ควรแยก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า... เป็นต้น 

5. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (อ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีค านวณราคาที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น 

 5.1 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด 
ให้ระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

 5.2 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ    
ให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง 

 5.3 กรณีใช้รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก ำหนด ให้ระบุว่า 
ตามราคามาตรฐานของส านักงานประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน............. ก าหนด แล้วแต่กรณี 

 5.4 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาด 
ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคา 
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป 
หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน าราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

5.4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่ 
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ าสุดสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

5.4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
ตัวอย่าง สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้ 
(1) บริษัท รักดี จ ากัด 
(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจริตการค้า 
(3) www.dekdee.com  
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5.5 กรณีใช้รำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ      
ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง  
เช่น ตามสัญญา เลขท่ี .................... ลงวันที่ .......... เดือน .............. .........  พ.ศ. .....................  

ตัวอย่าง  
ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 1/2561 

ลงวันที่ 10 มกราคม 2561  
5.6 กรณีใช้รำคำอ่ืนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 

ให้ระบุว่า ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน .......... ก าหนด พร้อมทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด เช่น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน ........  ลงวันที่...........  เป็นต้น  

หมำยเหตุ 
1. กรณีการเช่า และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย 
2. กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็นราคาอ้างอิง           

ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ท าการประเมิน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของ ................................ (ชื่อหน่วยงาน)  
 ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุสัญญา

ซื้อขายหรือเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร ของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง เช่น อ้างอิง 
จากราคาซื้อขายของ ............................................ (ข้อมูลสัญญาเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่อาคาร) เป็นต้น   
(จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจ านวนกี่รายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนด) 

3. การระบุแหล่งที่มาตามข้อ 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) หากมีการจัดซื้อหลายรายการ 
ให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ 

4. วิธีการก าหนดหรือค านวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง 
จะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการค านวณอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่างข้างต้น  

6. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง  ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 
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บทที่ 4 
เงื่อนไขกำรประกำศ 

4.1  วงเงินที่ต้องประกำศ 
  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลาง                 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่  

4.1.1 กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)  

4.1.2 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ 
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ)  

4.1.3 กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)   
4.1.4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561   ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วย
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบ  
ที่ออกตามกฎหมายอ่ืน  ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์   
และข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ  
วิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐอาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
แนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้ 

4.2  วิธีกำรประกำศ  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ       

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 
4.2.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)   
4.2.2 เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มี

เว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผย      
ราคากลาง การค านวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง 

4.3  ระยะเวลำที่ประกำศ 
  4.3.1  กรณีกำรจัดหำที่มีกำรประกำศเชิญชวน 
   การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้ 
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(1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  

(2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลำกำรปลดประกำศ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ 

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังนี้ 
(1) เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีค าสั่งรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ  
(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่

พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 

  4.3.2  กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีกำรประกำศเชิญชวน 
  การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล 
ราคากลางและการค านวณราคากลาง  ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้
ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง  

ระยะเวลำกำรปลดประกำศ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ 

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเม่ือได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว  
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             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘-๙๕๔๒-๔๔           
ที ่  มท ๐๖๓๔ /                                  วันที ่         มิถุนายน   ๒๕๕8     
เรื่อง    การดำเนินการเช่าเครื่องจักรกล ที่นำไปใช้ในโครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ      

เรียน   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี 

  ตามที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๗ จันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ      
ในการดำเนินโครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ บ้านห้วงกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
และได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานโครงการฯ(หัวหน้าโครงการ) รายละเอียดตามคำสั่งกรม ปภ.ที่ ศจบ.22/๒๕๕8 
ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕8 นั้น 

  เนื่องจากศูนย์ฯ มีรถขุดตักไฮดรอลิค ไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการ
ให้เสร็จตามแผนงาน รวมทั้งในขณะนี้ใกล้ถึงฤดูฝนแล้ว อาจทำให้งานในภาพรวมทั้งหมดไม่อาจแล้วเสร็จลุล่วงทัน
ตามแผนงานได้ จึงเห็นควรดำเนินการเช่ารถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) ตามคุณสมบัติ
ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 คัน เป็นระยะเวลา 8 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 มิถุนายน 2558  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเช่าเครื่องจักรกลตามระเบียบ
ต่อไป 
     

ลงชื่อ............................................. 
        (นายพิทยาสรรพ์  แพ่งศรีสาร)  
                    นายช่างโยธาอาวุโส 
          ผู้ควบคุมงาน 
 

        
 

           
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการเช่า ตามระเบียบต่อไป 

 
(นายกฤชเพชร   เพชระบูรณิน) 

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี 
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คุณลักษณะเฉพาะรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) 
แนบท้ายหนังสือที่ มท 0634/            ลงวันที่       มิถุนายน  2558 

 
1.  เป็นรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว  
2.  ความจุบุ้งกี๋ไมน่้อยกว่า 0.7 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบูมของแขนขุดยาวแบบมาตรฐาน 
3.  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
4.  ระบบขับเคร่ืองแบบ HYDROSTATIC หรือ HYDRAULIC  
5.  ตีนตะขาบแตล่ะข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ เป็นตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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                                        บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป  โทร. ๐-๓๙๓๘-๙๕๔๒-๔๔       

ที่  ขซ.ฟบ.(2)         / ๕8                                     วันที่           มิถุนายน  ๒๕๕8 

เรื่อง  รายงานขอความเห็นชอบเช่าเครื่องจักรกล 

เรียน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ด้วยโครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ บ้านห้วงกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี มีความประสงค์เช่าเครื่องจักรกล (รถขุดตักไฮดรอลิค) จึงขอรายงานการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๗ ตามรายการดังนี ้

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเช่า 
  1.  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี  มีรถขุดตักไฮดรอลิคไม่เพียงพอ และมี
ความจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เสร็จตามแผนงาน รวมทั้ งในขณะนี้ใกล้ถึงฤดูฝนแล้ว อาจทำให้งานใน
ภาพรวมทั้งหมดไม่อาจแล้วเสร็จลุล่วงทันตามแผนงานได ้ 
  2.  รถขุดตักไฮดรอลิคของศูนย์ฯ มีทั้งสิ้น 6 คัน เป็นแบบคอสั้น 5 คัน และคอยาว 1 คัน สำหรับ
โครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ มีรถขุดตักไฮดรอลิคของศูนย์ฯทำงานในโครงการแล้ว จำนวน 2 คัน ส่วน อีก 4 คัน ที่
เหลือ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอ่ืน ไม่สามารถย้ายเครื่องจักรเข้าทำงานในโครงการดังกล่าวได้ อีกทั้งสภาพเครื่องจักร
มีอายุการใช้งานมาก ไม่ควรใช้งานหนักเกินสภาพกำลังเครื่องจักร  

รายละเอียดของพัสดุที่จะเช่า 
รถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) จำนวน 3 คัน มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
1.  เป็นรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว  
2.  ความจุบุ้งกี๋ไมน่้อยกว่า 0.7 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบูมของแขนขุดยาวแบบมาตรฐาน 
3.  เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
4.  ระบบขับเคร่ืองแบบ HYDROSTATIC หรือ HYDRAULIC  
5.  ตีนตะขาบแตล่ะข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ เป็นตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยเช่า 
รถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) ค่าเช่าวันละ 4,๐๐๐ บาท  
(ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/วัน/คัน)  
วงเงินที่จะเช่า 
งบประมาณโครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย  

ปี ๒๕๕7 (ขุดลอกคลองห้วงกระแจะ) แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  ผลผลิต : ส่วน
ราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของ
กระทรวงมหาดไทย  จำนวน 96,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ 
ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 มิถุนายน ๒๕๕8 (8 วัน)  
 
 
 

/ วิธี….. 
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- ๒ - 
 

วิธีที่จะเช่าและเหตุผลท่ีต้องเช่าโดยวิธีนั้น 
- วิธีที่จะเช่า  เช่าโดยวิธีตกลงราคา 
- เหตุผล    

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ .๒๕๓๕  ข้อ ๑๒๘ วรรค ๑ “การเช่า
สังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าส่วนพิจารณาดำเนินการ ได้ตามความ
เหมาะสมและจำเป็น โดยสำหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๙ “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี     
ตกลงราคา ได้แก่ การซื้อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท” 

3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0619/ว2031 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 อธิบดีกรม ปภ.  
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต ในการดำเนินการเช่าเครื่องจักรกลตามระเบียบพัสดุ ปี 2535  

ข้อเสนออ่ืน ๆ 
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ       

พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๓๔ (๖) ดังนี้ 
๑.  นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล   ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
๒.  นายสมบัติ  แก้วสถิตย์ ตำแหน่ง รกน.วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นายพิทยาสรรพ์  แพ่งศรีสาร  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส   กรรมการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตจิัดเช่าเครื่องจักรกล ตามรายงานและข้อเสนอข้างต้น 
 
 

                                        (นางสาวเมตตา  บำรุงรักษ์) 
                                        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
เรียน   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  

 
    (ว่าที่ ร.ต.สิทธา   โฆษิตพันธวงศ์) 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   อนมุัต ิ
 
 

 (นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน) 
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี  
  ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บันทึกข้อตกลงเช่าเครือ่งจักรกล 
         เลขที่  สซ.ฟบ.(2)  8  / ๒๕๕8 
 

บันทึกข้อตกลงเช่าฉบับนี้ทำข้ึน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี เลขที่ ๒๕๗ 
หมู่ ๑ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่  17  มิถุนายน ๒๕๕8  ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  โดย นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0619/ว 2031 ลงวันที่      
27 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลจิณฎา การโยธา เลขที่ 63/100 
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง โดย นายประเสริฐ  ผลลาภ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีก
ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 

1.  ข้อตกลงเช่า 
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าเครื่องจักรกล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครื่องจักรกลที่เช่า” พร้อม

คนขับรถ เพื่อใช้ในงานโครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ บ้านห้วงกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 รายการ ดังนี้  

 -  รายการที่ 1 รถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว ยี่ห้อ 
KOBELCO รุ่น SK200-8 ทะเบียน ตค 899  จำนวน 1  คัน  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ  

 -  รายการที่ 2 รถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว ยี่ห้อ 
KOBELCO รุ่น SK200-8 SUPER ทะเบียน ตค 1778  จำนวน 1  คัน  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ  

 -  รายการที่ 3 รถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว ยี่ห้อ 
KOBELCO รุ่น SK200-8 SUPER ทะเบียน ตค 2768  จำนวน 1  คัน รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ  

 

2.  ระยะเวลาการเช่า 
การเช่าเครื่องจักรกลตามข้อ 1 มีกำหนดระยะเวลา 8 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 เดือน มิถุนายน      

พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558   
 

3.  ค่าเช่า 
  ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าในอัตราวันละ 4,000 บาท ต่อคัน จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 8 วัน เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าบำรุงรักษา อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไข รวมตลอดจนถึงค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องจักรกล ค่าเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องจักรกล ค่าเบี้ยประกันเครื่องจักรกล ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่เช่า แต่ไม่รวมถึง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาระหว่างดำเนินโครงการ 
  กรณทีี่ผู้ให้เช่าส่งมอบเครื่องจักรกลให้แก่ผู้เช่าตามบันทึกข้อตกลงแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ในวันใด
หรือใช้งานได้แต่ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาปฏิบัติงานในวันนั้น (ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง) ไม่ว่าจะเป็นเพราะความ
บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักรกล หรือพนักงานหรือบริวารผู้ให้เช่า หรือด้วยเหตุอันมิใช่ความผิดของผู้เช่า        
ผู้เช่าจะไม่จ่ายค่าเช่าในวันนั้น โดยผู้เช่าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และมีสิทธิ์หักค่าเช่าในวันดังกล่าวออก ทั้งนี้โดยการ
คำนวณเช่นเดียวกับท่ีระบุในวรรคก่อน 
  หากเครื่องจักรกลที่ส่งมอบตามบันทึกข้อตกลงนี้ยังมิให้เริ่มปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการรอรับวัสดุหรือ
รอรับมอบพ้ืนที่ปฏิบัติงาน หรือเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือมีอุปสรรคอ่ืนใดซึ่งทำให้เครื่องจักรกลปฏิบัติงานไม่ได้ 
ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่คิดค่าเช่าจนกว่าเหตุนั้น ๆ จะผ่านพ้นไปและเครื่องจักรกลเริ่มปฏิบัติงานได้ 
 

/ ผู้เช่า...... 
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  ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าตามบันทึกข้อตกลงให้แก่ผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติงานตามบันทึก
ข้อตกลงนี้ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับแล้ว 
 

  4. คำรับรองของผู้ให้เช่า 
  ผู้ให้เช่ารับรองว่าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อะไหล่ทั้งปวงที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาที่นำมาให้เช่า      
มีสภาพดีพร้อมปฏิบัติงานของผู้เช่าได้โดยสมบูรณ์และมีสมรรถนะสูงตามคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรนั้น           
ตามคุณลักษณะเครื่องจักรกลที่แนบ 
  ผู้ให้เช่ารับรองว่าเครื่องจักรกลที่ให้เช่านี้เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในสิทธิครอบครองของผู้ให้เช่าและผู้ให้
เช่านำมาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่อาจใช้เครื่องจักรกลได้โดยปกติสุข  
 

  5. การส่งมอบ 
  ผู้ให้เช่าจะส่งมอบเครื่องจักรกลที่ให้เช่าตามบันทึกข้อตกลงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง
ข้อ 1 ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน ให้แก่ผู้เช่า ณ โครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ บ้านห้วงกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบล  
วังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
   

  6. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
  ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่ให้เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดอายุข้อตกลงเช่านี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยต้องจัดหาผู้มีความรู้ความชำนาญและฝีมือดีมาบำรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรกลที่ให้เช่าตลอดอายุข้อตกลงเช่านี้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตหรือดุลยพินิจของผู้เช่า
เห็นสมควร 
 

  7. การจัดให้มีเครื่องจักรกลทดแทนเครื่องจักรกลที่เช่า 
  ในกรณีเครื่องจักรกลที่เช่าคันใดขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ โดยมิได้เป็นความผิดของผู้เช่า หรือ
เครื่องจักรกลที่เช่าถูกบุคคลภายนอกรบกวนขัดสิทธิตามบันทึกข้อตกลง ผู้ ให้เช่าจะต้องนำเครื่องจักรกลคันใหม่ที่มี
สภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเช่นเดียวกับเครื่องจักรกลที่เช่า มาให้ผู้เช่าภายในระยะเวลาที่ผู้เช่า
กำหนด เพื่อใช้แทนไปพลางก่อน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำเครื่องจักรกลมาใช้แทนแล้ว หากผู้ให้เช่าไม่
ปฏิบัติตามไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากผู้เช่ามีสิทธิ์หักค่าเช่าเป็นรายวันตามวิธีคำนวณดังระบุในข้อ 3 แล้ว ผู้เช่ามีสิทธิ์ปรับ
ผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาเช่าทั้งหมดตลอดอายุบันทึกข้อตกลงเช่า เฉพาะ
เครื่องจักรกลคันที่ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดให้นำเครื่องจักรกลมาใช้แทนจนถึงวันที่ผู้ให้
เช่านำเครื่องจักรกลคันใหม่มาทดแทน 
 

  8. การบอกเลิกข้อตกลง 
  เมื่อครบกำหนดการส่งมอบเครื่องจักรกลตามบันทึกข้อตกลงข้อ 2 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบเครื่องจักรกล
บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าภายในกำหนดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง ข้อ 2 หรือส่งมอบเครื่องจักรกลไม่ตรง
ตามบันทึกข้อตกลง ข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงข้อ 4 หรือส่งมอบภายในกำหนดแต่ใช้งาน
ไม่ได้ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลงข้อ 5 หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิก
ข้อตกลงได ้
  การบอกเลิกข้อตกลงนี้ผู้เช่าจะบอกเลิกข้อตกลงเช่าเฉพาะเครื่องจักรกลคันใดคันหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร 
 
 

/ 9. ค่าปรับ...... 
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  9. ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงตามข้อ 8 ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาเช่าทั้งหมดตลอดอายุบันทึกข้อตกลงเช่าของเครื่องจักรกลคันที่ยังไม่ส่ง
มอบตามบันทึกข้อตกลง นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามบันทึกข้อตกลงถึงวันที่ผู้ ให้ เช่าได้นำ
เครื่องจักรกลที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าถูกต้องครบถ้วน 
  ในกรณีที่ผู้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับ และหรือเงินอ่ืนใดจากผู้ให้เช่าอันเกิดจากการ
ปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินค่าเช่าได้จนครบ และหากเงินค่า
เช่าไม่พอชำระค่าเสียหายหรือค่าปรับ ผู้ให้เช่ายินยอมชำระเพ่ิมให้แก่ผู้เช่าจนครบถ้วนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้ให้เช่าได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ดังกล่าวจากผู้เช่า  
 
 

 
……………………………………………ผู้เช่า   ……………………………………………ผู้ให้เช่า  
 (นายกฤชเพชร   เพชระบูรณิน)          (นายประเสริฐ  ผลลาภ) 

          ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๑๗ จันทบุรี   หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลจิณฎา การโยธา 
    ปฏิบัติราชการแทน อปภ. 
 

……………………………………………พยาน   ……………………………………………พยาน 
(ว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์)        (นางสาวเมตตา  บำรุงรักษ์) 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC EXCAVATOR) 
โครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ บ้านห้วงกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 

คุณลักษณะท่ีกำหนด รายละเอียดที่เสนอ 
1.  เป็นรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC 
EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว  
2.  ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.7 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบู
มของแขนขุดยาวแบบมาตรฐาน 
3.  เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
4.  ระบบขับเครื่องแบบ HYDROSTATIC หรือ 
HYDRAULIC  
5.  ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ เป็น
ตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

รายการที่ 1  
1.  เป็นรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC 
EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว ยี่ห้อ KOBELCO             
รุ่น SK200-8 ทะเบียน ตค 899 
2.  ความจุบุ้งกี๋ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบูมของ
แขนขุดยาวแบบมาตรฐาน 
3.  เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
4.  ระบบขับเครื่องแบบ HYDRAULIC  
5.  ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ เป็น
ตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
รายการที่ 2 
1.  เป็นรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC 
EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว ยี่ห้อ KOBELCO           
รุ่น SK200-8 SUPER ทะเบียน ตค 1778 
2.  ความจุบุ้งกี๋ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบูมของ
แขนขุดยาวแบบมาตรฐาน 
3.  เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
4.  ระบบขับเครื่องแบบ HYDRAULIC  
5.  ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ เป็น
ตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
รายการที่ 3 
1.  เป็นรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ (HYDRAULIC 
EXCAVATOR) หมุนได้รอบตัว ยี่ห้อ KOBELCO            
รุ่น SK200-8 SUPER ทะเบียน ตค 2768 
2.  ความจุบุ้งกี๋ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบูมของ
แขนขุดยาวแบบมาตรฐาน 
3.  เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
4.  ระบบขับเครื่องแบบ HYDRAULIC  
5.  ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ เป็น
ตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
6.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
……………………………………………ผู้เช่า   ……………………………………………ผู้ให้เช่า  
 (นายกฤชเพชร   เพชระบูรณิน)         (นายประเสริฐ  ผลลาภ) 

          ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๑๗ จันทบุรี   หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลจิณฎา การโยธา 
    ปฏิบัติราชการแทน อปภ. 
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                                                ใบตรวจเคร่ืองจักรกล 

           ศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 
                                                                              กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             วันที่   19   มิถุนายน  2558 

เรื่อง  การตรวจรับการเช่าเครื่องจักรกล 

เรียน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลจิณฎา การโยธา ได้ส่งมอบเครื่องจักรกลชนิดรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ 
จำนวน 3 คัน เข้าทำการขุดลอกคลองโครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ บ้านห้วงกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโตนด 
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เป็นจำนวนเงิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพัน        
บาทถ้วน) ตามบันทึกข้อตกลง เลขที่ สซ.ฟบ.(2)8/๒๕๕8 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นั้น 

  คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับการเช่าเครื่องจักรกลชนิดรถขุดตักไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 
3 คัน โครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ แล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผลการตรวจรับ
เครื่องจักรกลฯ ตามบันทึกข้อตกลง รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายการ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. KOBELCO รุ่น SK200-8 ทะเบียน ตค 899 
เลขเครื่องยนต์ JO5E-TA10108 
จำนวน 4 สูบ ซีซี 155 แรงม้า ความจุบุ้งก๋ี 0.75 ลบ.ม. 

 

     ถูกต้อง 

 

    ไม่ถูกต้อง 

 

2. KOBELCO รุ่น SK200-8 SUPER ทะเบียน ตค 1778 
เลขเครื่องยนต์ JO5E-TA25886 
จำนวน 4 สูบ ซีซี 155 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ 0.9 ลบ.ม. 

 

      ถูกต้อง 

 

    ไม่ถูกต้อง 

 

3. KOBELCO รุ่น SK200-8 SUPER ทะเบียน ตค 2768 
เลขเครื่องยนต์ JO5E-TA25977 
จำนวน 6 สูบ ซีซี 155 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ 0.9 ลบ.ม. 

 

      ถูกต้อง 

 

    ไม่ถูกต้อง 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาให้ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... ประธานกรรมการ 
       (นายอวิรุทธ์   วรกิตติ์ไพศาล) 
 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมการ 
         (นายสมบัติ   แก้วสถิตย์) 
 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมการ 
             (นายพิทยาสรรพ์  แพ่งศรีสาร) 
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ใบตรวจรับพัสดุ 

         ลงวันที่        สิงหาคม  2558 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายใบตรวจรับพัสดุฉบับนี้                   
ได้ทำการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุตาม (/) ใบสั่งซื้อ ( ) ใบสั่งจ้าง ศูนย์ ปภ. เขต 17  จันทบุรี  
เลขที่  สซ.ฟบ.(4)         / 2558      ลงวันที่       สิงหาคม  2558   ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1. ชื่อและจำนวนพัสดุที่ตรวจรับ   น้ำมันหล่อลื่น จำนวน  4  รายการ  
  2. (  /  ) ผู้ขาย  (     )  ผู้รับจ้าง      ร้านป็อป แมคโคร        
  3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ  ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี 
  4. ผลการตรวจรับพัสดุ 
     (  /  ) พัสดุข้างต้นที่ผู้ขายส่งมอบ  มีรายละเอียดถูกต้องและจำนวนครบถ้วนเป็นไปตาม 
ข้อกำหนดใน [  /  ] ใบสั่งซื้อ   [   ] ใบสั่งจ้าง   ทุกประการ 
     (     ) พัสดุข้างต้นที่ผู้ขายส่งมอบมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง  กล่าวคือ ...................................... . 
  5. วันที่ส่งมอบพัสดุและวันที่ตรวจรับพัสดุ [  /  ] ผู้ขาย [    ] ผู้รับจ้าง ได้นำพัสดุมา ส่งมอบให้  
เมื่อวันที่        สิงหาคม 2558 ดังปรากฏตามหลักฐานในใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้  เล่มที่          เลขที่            . 
ลงวันที่       สิงหาคม 2558 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่       สิงหาคม 2558 

6. การตรวจรับพัสดุดังกล่าว  ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ 
    (   /  ) อยู่ในระยะที่กำหนดไว้ใน [   /  ] ใบสั่งซื้อ   [    ] ใบสั่งจ้าง 
    (      ) เกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน  [    ] ใบสั่งซื้อ   [    ] ใบสั่งจ้าง เป็นจำนวน.....วัน 
  7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้รับพัสดุ  ไว้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการตั้งแต่
วันที่ผู้ขายนำพัสดุมาส่ง  คือ  วันที่         สิงหาคม 2558 
  ใบตรวจรับพัสดุนี้ทำข้ึน  รวม 2 ฉบับ  ได้มอบให้ผู้ขาย  1  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ  1 ฉบับ 
เพ่ือไว้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต่อไป 
 
   (ลงชื่อ) ....................................................... ประธานกรรมการ 

      (นายสมบูรณ์   เสมราช) 
                                         วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมการ 
      (นายสุรศักดิ์  พลตื้อ) 

                                           นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมการ 
     (นายสมพาน   ยุงกลาง) 

                                      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 
สิ่งของที่ตรวจรับดังกล่าว ข้าพเจ้า นายพิทยาสรรพ์ แพ่งศรีสาร  (ผู้ควบคุมงานโครงการขุดลอกคลองฉาย-ตากรี) 
ได้รับมอบไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
                                   
 

   (ลงชื่อ) .......................................................  
     (นายพิทยาสรรพ์ แพ่งศรีสาร) 
           นายช่างโยธาอาวุโส 
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ใบตรวจรับพัสดุ 
         ลงวันที่        กรกฎาคม  2558 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายใบตรวจรับพัสดุฉบับนี้ได้     
ทำการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุตาม บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องจักรกล เลขที่ สซ.ฟบ.(2) 8 / 2558            
ลงวันที ่ 17  มิถุนายน 2558   ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1 . ชื่ อและจำนวน พัสดุที่ ตรวจรับ   เช่ ารถขุดตัก ไฮดรอลิคตีนตะขาบ  (HYDRAULIC 
EXCAVATOR) จำนวน 3 คัน วันที่ 19 – 26 มิถุนายน 2558 จำนวนชั่วโมงทำงานคันละ 56 ชั่วโมง  
  2. (     )  ผู้ขาย  (  /   )  ผู้ให้เช่า       ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลจิณฎา การโยธา  
  3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ    ณ โครงการขุดลอกคลองห้วงกระแจะ 
บ้านห้วงกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
  4. ผลการตรวจรับพัสดุ 
     (  /  ) พัสดุข้างต้นที่ผู้ให้เช่าส่งมอบ  มีรายละเอียดถูกต้องและจำนวนครบถ้วนเป็นไปตาม 
ข้อกำหนดใน [    ] ใบสั่งซื้อ   [ /  ] บันทึกข้อตกลง  ทุกประการ 
     (    ) พัสดุข้างต้นที่ผู้รับจ้างส่งมอบมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ....................................... 
  5. วันที่ส่งมอบพัสดุและวันที่ตรวจรับพัสดุ  [    ] ผู้ขาย   [  /  ] ผู้ให้เช่า   ได้นำพัสดุมาส่งมอบ
ให้ เมื่อวันที ่ 19–26 มิถุนายน 2558  ดังปรากฏตามหลักฐานในหนังสือส่งมอบงาน เลขที่                      . 
ลงวันที่           มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจสอบแล้ว การทำงานครบถ้วน
ตามบันทึกข้อตกลง  
  6. การตรวจรับพัสดุดังกล่าว  ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบพัสดุ 
     (   /  ) อยู่ในระยะที่กำหนดไว้ใน  [     ] ใบสั่งซื้อ   [  /  ]  บันทึกข้อตกลง 
     (      ) เกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน  [    ] ใบสั่งซื้อ   [   ] ใบสั่งจ้าง เป็นจำนวน.....วัน 
  7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการตั้งแต่วันที่
ผู้ให้เช่านำพัสดุมาส่ง คือ วันที่    19 – 26 มิถุนายน 2558   

  ใบตรวจรับพัสดุนี้ทำขึ้น รวม 2 ฉบับ  ได้มอบให้ผู้ให้เช่า  1  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ  1 ฉบับ
เพ่ือไว้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต่อไป 

 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... ประธานกรรมการ 
       (นายอวิรุทธ์   วรกิตติ์ไพศาล) 
 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมการ 
         (นายสมบัติ   แก้วสถิตย์) 
 
 

   (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมการ 
             (นายพิทยาสรรพ์  แพ่งศรีสาร) 
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             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี    ฝ่ายบริหารทั่วไป    โทร.0-3938-9542. 
ที ่     มท 0634 /             วันที ่              สิงหาคม    2558                  

เรื่อง     ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง          

เรียน    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ตามที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 17 จันทบุรีได้  ( / ) ซื้อ  (  ) จ้าง  น้ำมันดีเซล 
เพ่ือใช้ในการดำเนินการเพ่ือใช้ดำเนินงานโครงการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมฯ (ขุดลอกคลองห้วงกระแจะ) จำนวน 
4,100 ลิตร ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ สซ.ฟบ (2)       / 58 ลงวันที่       กรกฎาคม  2558 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดระยอง
กิจไพโรจน์ ในวงเงินทั้งสิ้น 96,104 บาท (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) นั้น 

  บัดนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัดระยองกิจไพโรจน์   ได้ส่งมอบ  น้ำมันดีเซล  จำนวน   4,100   ลิตร                      
เมื่อวันที่      กรกฎาคม  2558 .ในวงเงิน   96,104 บาท (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) และผู้ตรวจรับพัสดุที่
ได้รับการแต่งตั้ง ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 96,104 บาท (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน)  
ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดระยองกิจไพโรจน์  ต่อไป 

      (ลงช่ือ) ...................................................... 
              (นางสาวเมตตา  บำรุงรักษ)์ 
      ตำแหน่ง        เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
 
 
 
 
ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้วเห็นควรเบิก   เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลผลิตที่ ............   กิจกรรมที่ .............                  เห็นควรอนุมัติ 
วงเงินงบประมาณคงเหลือ ................................. บาท 
เบิกครั้งนี้ ................................................................ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ............................................. บาท   (ลงช่ือ) ....................................................................... 
               (นายสมบัติ   แก้วสถิตย์) 
                           หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการ  
       
 
 
ลงช่ือ ............................................................ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ     อนุมัติ 
            ( ......................................................... ) 
ตำแหน่ง ........................................................ 
       (ลงช่ือ) ...................................................................... 
                       (นายกฤชเพชร   เพชระบูรณิน) 
            ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี  
             ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

(ว่าที่ ร.ต.สิทธา    โฆษิตพันธวงศ์) 
         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
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             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โทร.0-3938-9542 . 
ที ่     มท 0634 /             วันที ่         กรกฎาคม  2558                  
เรื่อง     ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรกล                                                                                                                          

เรียน    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ตามที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรีได้ ( / ) เช่า ( ) จ้าง รถขุดตักไฮดรอลิค 
ตี น ตะขาบ  (HYDRAULIC EXCAVATOR) จำน วน  3  คั น  เป็ น เวล า 8  วั น  .ต ามบั นทึ กข้ อตกลง  เลขที่                    
สซ.ฟบ.(2) 8/58 ลงวันที่   17  มิถุนายน 2558 จาก  ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลจิณฎา การโยธา ในวงเงินทั้งสิ้น 
96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  นั้น 

  บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลจิณฎา การโยธา ได้ส่งมอบ รถขุดตักไฮดรอลิค ตีนตะขาบ (HYDRAULIC 
EXCAVATOR) จำนวน 3 คัน  เมื่อวันที่ 19 – 26 มิถุนายน 2558  ในวงเงิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพัน   
บาทถ้วน) และคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับ           
ห้างหุ้นส่วนจำกัดผลจิณฎา การโยธา ต่อไป 

 
      (ลงช่ือ) ...................................................... 
                   ( นางสาวเมตตา  บำรุงรักษ ์) 
      ตำแหน่ง           เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
 
เรียน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         เห็นควรอนุมัติ 
 
   (ลงช่ือ) .................................................................................... 
           ( นายอวิรุทธ์   วรกิตติ์ไพศาล ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี 
 

                          อนุมัติ 
 
 

       (ลงช่ือ) ................................................................................ 
         (นายกฤชเพชร   เพชระบูรณิน) 

        ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี (รก.) 
              ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 

(ว่าท่ี ร.ต.สิทธา    โฆษิตพันธวงศ์) 
         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
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 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทางเดียวกัน   

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง   
ซึ่งประกอบด้วย  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพานและท่ อ เหลี่ ยม   และหลั ก เกณฑ์การ คํ านวณราคากลางงาน ก่อส ร้ า งชลประทาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง  จํานวน  
4  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท   
และกรมชลประทาน  ให้ดําเนินการต่อไป  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 3 การใช้งานระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับ 
ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุทธิรัตน์  รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง 
ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

 
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน เป็นบัญชีที่รวบรวมรายการ 
งานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมีไว้เพ่ือใช้เป็นแม่แบบและแนวทางประกอบ 
การพิจารณาถอดแบบก่อสร้าง เพ่ือก าหนดรายการงานก่อสร้างในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน โดยได้ก าหนดและรวมรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี  
ไว้เป็นกลุ่มงาน รวม 64 กลุ่มงาน และในแต่ละกลุ่มงานจะประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ  
ในกลุ่มงานนั้นๆ และในแต่ละรายการงานก่อสร้างยังได้อธิบายลักษณะและขอบเขตของงานไว้เพ่ือผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางใช้เป็นแนวทางประกอบในการพิจารณาถอดแบบก่อสร้างด้วย 
 เนื่องจากบัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว เป็นบัญช ี
ที่รวบรวมรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี ซึ่งเมื่อน าไปใช้ประกอบ 
การถอดแบบก่อสร้างส าหรับในบางโครงการ/งานก่อสร้าง อาจมีรายการไม่ตรงหรือมีรายการที่นอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างนี้ก็เป็นไปได้ ดังนั้น จึงมีข้อก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาถอดแบบก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง และสามารถปรับปรุง  
ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และหรือเพ่ิมเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูล
ข้อเท็จจริงส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
 
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏ 
ในหน้าถัดไป 
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1 งานถางปา่
1.1 งานถากถาง ตร.ม. เปน็การขุดดิน  ไถ  หรือตัด  เอาเศษดิน  หญ้า  ไมพุ้่ม  รากไม ้ ตอไม ้ ถากถางใหค้รอบคลุมพื้นที่ที่จะกอ่สร้างทั้งหมด    พร้อมขนย้ายไปทิ้ง  ฝัง  

และส่ิงอนัไมพ่ึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะกอ่สร้าง หรือเผาท าลายนอกพื้นที่กอ่สร้าง

1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. เป็นการขุด  ดัน  ไถ  หรือตัด  เอาเศษดิน  หญา้  ไม้พุม่  รากไม้  ตอไม้  ถากถางใหค้รอบคลุมพื้นที่ที่จะกอ่สร้างทั้งหมด พร้อมขนย้ายไปทิ้ง  ฝัง  
ต้นไม้ขนาดใหญ ่หรือเศษวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง หรือเผาท าลายนอกพื้นที่กอ่สร้าง  

2 งานขดุเปดิหน้าดนิ ลบ.ม. เปน็การขุดเอาหนา้ดินออ่นที่ไมส่ามารถรับน้ าหนกัตัวอาคารที่จะกอ่สร้าง ขุดลอกหนา้ดินออ่นออกใหม้คีวามลึกไมน่อ้ยกว่าที่ก าหนดในแบบ  
หรือบริเวณที่จะต้องถมบดอดัแนน่ดินออก  ซ่ึงรวมไปถึงรากไม้ หรือถ้าไมก่ าหนดไว้ใหขุ้ดลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. ส าหรับ
เศษดินเศษหนิหรือส่ิงไมพ่ึงประสงค์อืน่ๆ งานก่อสร้างทั่วๆ ไป ไม่น้อยกว่า 0.5 ม. ส าหรับงานเขือ่นแล้วขนย้ายไปทิ้ง 

กรณีที่มงีานถางปา่แล้ว  ใหห้กัปริมาณงานขุดเปดิหนา้ดินออก 0.15 ม.
3 งานดนิขดุ

3.1 งานดินขุดด้วยแรงคน ลบ.ม. การขุดดินในบริเวณที่ไมส่ามารถใช้เคร่ืองจักรเข้าไปด าเนนิการขุดได้ เช่น ขุดขึน้มากองหรือเกล่ียในบริเวณใกล้เคียง
บริเวณแคบๆ บริเวณขุดแต่งหลังจากเคร่ืองจักรขุดแล้ว  หรือการขุดดิน
ในปริมาณไมม่ากนกั  ซ่ึงขนย้ายเคร่ืองจักรเข้าไปท างานแล้วไมคุ้่ม

3.2 งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. การขุดวัสดุที่มปีริมาณมาก ต้องการความรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงวัสดุอืน่ๆ เช่น การขุดขึน้มากองแล้วเกล่ีย   ในรัศมทีี่เคร่ืองจักรสามารถปฏบิติังานได้  
ทราย , ดินเลน และสามารถใช้เคร่ืองจักรส าหรับงานขุดแบบธรรมดา หรือขุดขึน้รถบรรทุกเพื่อขนย้าย
กส็ามารถขุดได้

3.3 งานดินขุดยาก ลบ.ม. การขุดวัสดุที่อาจเปน็หนิผุ  ดินดาน  ดินลูกรัง  หนิกอ้น  หรือวัสดุอืน่ การขุดขึน้มากองแล้วเกล่ีย ในรัศมทีี่เคร่ืองจักรสามารถปฏบิติังานได้   
ซ่ึงไมส่ามารถขุดออกได้ด้วยเคร่ืองจักรเคร่ืองมอืธรรมดาจะต้องใช้ หรือขุดขึน้รถบรรทุกเพื่อขนย้าย
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด 230 แรงมา้ ติดเขีย้วงัด (Ripper)  
จ านวน 1 ถึง 3 อนั จึงจะท าใหห้ลวมหรือเคล่ือนย้ายออกได้
หรือเปน็ชัน้วัสดุที่มค่ีา Blow Count มากกว่า 30  (N>30)  ขึน้ไป

4 งานขดุลอก
4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. การขุดดินเลนโคลนที่ต้ืนเขินของคลองใหไ้ด้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุด การขุดขึน้มากองและปรับแต่งคันคลองโดยรถขุด

แบบธรรมดาขุดและเดินบนคันคลองความกว้างของคลองไมเ่กนิ 25 ม.
 ลึกไมเ่กนิ 4 ม.
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4.2 งานขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. การขุดดินเลนโคลนที่ต้ืนเขินของคลองอา่งเกบ็น้ าใหไ้ด้ระดับที่ต้องการ การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่ก าหนด ซ่ึงไมร่วมค่าใช้จ่าย
โดยใช้เรือขุดและส่งดินไปทิ้งในระยะไมเ่กนิ 100 ม. ในการเตรียมจุดทิ้งดิน

5 งานก าจดัวัชพืชดว้ยเรือ ตัน การเกบ็วัชพืชลอยน้ าในปริมาณหนาแนน่มากต้ังแต่ 50 กก.ต่อ ตร.ม. การเกบ็ขึน้มาทิ้งบนคันคลอง
(80 ตันต่อไร่) ขึน้ไป และมคีวามกว้าง 6-20 ม. และทิ้งบนคันคลอง

6 งานระเบดิหนิ ลบ.ม. การท าใหช้ัน้หนิแข็ง (Sound  Rock) ซ่ึงมคีวามแข็งจนไมส่ามารถ การระเบดิหนิใหไ้ด้รูปร่าง ความลาดชันตามที่ก าหนดในแบบ รวมถึง
ท าใหห้ลวมตัวหรือเคล่ือนย้ายด้วยเคร่ืองจักรกลแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  การดันรวมกอง ตักและขนย้าย
ขนาด 230 แรงมา้ ติดเขีย้วงัด จ านวน 1 ถึง 3 อนัได้ หรือเปน็หนิกอ้น
ซ่ึงมขีนาดโตต้ังแต่ 1 ลบ.ม.  ขึน้ไป

7 งานดนิถม
7.1 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยแรงคน ลบ.ม. การถมดินในบริเวณที่เคร่ืองจักรขนาดใหญ่และเคร่ืองจักรเบาเข้าไปไมไ่ด้ บดอดัเปน็ชัน้ๆตามที่ก าหนดในแบบ   หรือไมเ่กนิ 0.10 ม.โดยใช้วัสดุ

เช่น บริเวณแคบๆ การถมในปริมาณไมม่าก  หรือในบริเวณที่ใช้เคร่ืองจักร ที่มคุีณสมบติัที่เหมาะสมมาบดอดัมคีวามชืน้ และความแนน่ 
ขนาดใหญ่บดอดัแล้วจะเกดิอนัตรายต่อตัวอาคาร หรือการถมดิน ในแบบ
ในปริมาณไมม่ากนกั ซ่ึงขนย้ายเคร่ืองจักรเข้าไปท างานแล้วไมคุ้่ม

7.2 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเคร่ืองจักรเบา ลบ.ม. การถมดินในบริเวณที่เคร่ืองจักรขนาดใหญ่เข้าไปไมไ่ด้ เช่น บริเวณแคบๆ บดทับดินเปน็ชัน้ๆตามที่ก าหนดในแบบ  หรือไมเ่กนิ 0.10 ม. 
การถมในปริมาณไมม่าก หรือในบริเวณที่ใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ โดยใช้วัสดุที่มคุีณสมบติัที่เหมาะสมมาบดอดัมคีวามชืน้ และความแนน่ 
บดอดัแล้วจะเกดิอนัตรายต่อตัวอาคาร ตามที่ก าหนดในแบบ

7.3 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. การถมดินที่มปีริมาณมากมขีอบเขตกว้างโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับ บดทับดินเปน็ชัน้ๆไมเ่กนิชัน้ละ 0.30 ม. หรือตามที่ก าหนดในแบบ   
ใหไ้ด้ความแนน่ความชืน้ รูปร่างตามที่ก าหนดในแบบ โดยใช้วัสดุที่มคุีณสมบติัเหมาะสมมาบดทับใหไ้ด้ความชืน้ และความแนน่ 

ตามที่ก าหนดในแบบ ประกอบด้วย
1.ค่าดิน
2.ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน
3.ค่าขุด
4.ค่าขนส่ง
5.ค่าบดทับ
โดยใช้อตัราราคางานของประเภทงานนัน้ๆ ประกอบ
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8 งานลกูรังบดอัดแน่น ลบ.ม. การถมดินที่มปีริมาณมากมขีอบเขตกว้างโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับ บดทับลูกรังเปน็ชัน้ๆไมเ่กนิชัน้ละ 0.30 ม. หรือตามที่ก าหนดในแบบ  
ใหไ้ด้ความแนน่ ความชืน้ รูปร่างตามที่ก าหนดในแบบ โดยใช้วัสดุที่มคุีณสมบติัเหมาะสมมาบดทับใหไ้ด้ความชืน้  และความแนน่ 

ตามที่ก าหนดในแบบ  ประกอบด้วย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าเปดิหนา้บอ่ลูกรัง
3.ค่าขุด
4.ค่าขนส่ง
5.ค่าบดทับ
โดยใช้อตัราราคางานของประเภทงานนัน้ๆ ประกอบ

9 งานคอนกรีตเสริมเหลก็
9.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ลบ.ม. เปน็งานที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมของ ปนูซีเมนต์ หนิย่อย งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน

หรือกรวดทรายและน้ า ซ่ึงอาจมสีารเคมผีสมอยูด้่วย ผสมคลุกเคล้า ของงานคอนกรีตและหนิต่างๆ ซ่ึงใช้ราคาวัสดุจากแหล่งที่เปน็ปจัจุบนั 
ใหไ้ด้ความข้นเหลวที่เหมาะสม และเมือ่แข็งตัวต้องมคีวามแข็งแรง รวมถึง งานไมแ้บบ ซ่ึงไมร่วมเหล็กเสริมคอนกรีต
(Strength) ไมต่่ ากว่าที่ก าหนดในแบบ

9.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. เปน็เหล็กที่มชีัน้คุณภาพ SR24 , SD30 หรือ SD40 หรือชัน้คุณภาพอืน่ๆ จัดเตรียมเหล็กเสริม  เช่นการตัด  การดัดงอ  และการติดต้ังเหล็กเสริม 
และต้องมคุีณภาพตามมาตรฐาน มอก.ตามที่ก าหนดในแบบ รวมถึง งานลวดผูกเหล็กทั้งหมด

10 งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. งานคอนกรีตที่ใช้ปรับระดับหรือรองพื้นอาคารเพื่อใหก้ารท างานส่วนอืน่ๆ งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน
ได้สะดวก ของงานคอนกรีต และหนิต่างๆ

11 งานคอนกรีตดาด งานคอนกรีต (เหมอืนข้อ 9.1) น ามาใช้ในการดาดคลองหรืองานอืน่ๆ งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน
11.1 งานคอนกรีตดาด  หนา 3 ซม. ตร.ม. ที่มลัีกษณะคล้ายกนั ของงานคอนกรีต และหนิต่างๆ  รวมถึงงานไมแ้บบ

11.2 งานคอนกรีตดาด  หนา 5 ซม. ตร.ม.
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11.3 งานคอนกรีตดาด หนา 8 ซม. ตร.ม.

11.4 งานคอนกรีตดาด  หนา 10 ซม. ตร.ม.
11.5 งานคอนกรีตดาด  หนา...............ซม. ตร.ม.

12 งานคอนกรีตลว้นปนหนิใหญ่ ลบ.ม. งานคอนกรีตที่ใช้หนิใหญ่เปน็ส่วนผสมเพื่อท าใหโ้ครงสร้างมนี้ าหนกั งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน
เพิ่มขึน้ และประหยัดปนูซีเมนต์ใช้ส าหรับงานกอ่สร้างฝายน้ าล้น  ของงานคอนกรีต และหนิต่างๆ  รวมถึงงานไมแ้บบ
หรืองานอืน่ๆ ที่มลัีกษณะคล้ายกนั

13 งานปอ้งกันการกัดเซาะ
13.1 งานหนิเรียง  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานเรียงชัน้หนิใหญ่ส าหรับปอ้งกนัการกดัเซาะเชิงลาดและตล่ิง จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาดคละ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification 

โดยการคัดเลือกหนิที่มขีนาดคละกนัน ามาเรียงใหไ้ด้ความหนาแนว  แล้วน ามาจัดเรียงกนัใหช้ิดที่สุด จากขนาดเล็กสุดด้านในล่างที่ติดกบั
และความลาดเอยีงตามที่ก าหนดในแบบ วัสดุรองพื้น จนถึงขนาดใหญ่ที่ผิวนอกของ Slope โดยจัดเรียงใหผิ้วนอก

มคีวามเรียบ และมใิหเ้กดิการแยกตัวของหนิที่เรียง

13.2 งานหนิเรียงยาแนว  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานเรียงชัน้หนิใหญ่ส าหรับปอ้งกนัการกดัเซาะเชิงลาดและตล่ิง จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาดคละ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification  
โดยการคัดเลือกหนิที่มขีนาดคละกนัน ามาเรียงใหไ้ด้ความหนาแนว แล้วน ามาจัดเรียงกนัใหช้ิดที่สุด จากขนาดเล็กสุดด้านในล่างที่ติดกบัวัสดุ
และความลาดเอยีงแล้วใช้ปนูทรายยาแนวตามช่องว่างระหว่างกอ้นหนิ รองพื้น จนถึงขนาดใหญ่ที่ผิวนอกของ Slope โดยจัดเรียงใหผิ้วนอก

มคีวามเรียบ และมใิหเ้กดิการแยกตัวของหนิที่เรียง จากนัน้ท าการราดน้ า
ใหชุ้ม่ ยาแนวด้วยปนูทราย พร้อมแต่งเกล่ียผิวหนา้ใหเ้รียบร้อย

13.3 งานหนิกอ่ ลบ.ม. เปน็งานเรียงชัน้หนิใหญ่เปน็ชัน้ๆและใช้คอนกรีตหยาบดาดระหว่างชัน้หนิ จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาด 20–40 ซม. หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบหรือ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไมใ่หเ้ล่ือนหลุดส าหรับปอ้งกนัการกดัเซาะ Specification แล้วน ามาวางเรียงใหช้ิดกนัมากที่สุด ช่องว่างนอ้ยที่สุด 
บริเวณเชิงลาด และตล่ิง บนชัน้คอนกรีตรองพื้นใหเ้ต็มผิวหนา้คอนกรีต แล้วเทคอนกรีตทับหนา้หนิ

ที่วางชัน้แรก เมือ่เทคอนกรีตสูงถึงผิวหนิชัน้แรกใหว้างหนิชัน้ต่อไปท าเช่นนี้
ต่อไปจนมขีนาดตามที่ก าหนดไว้ในแบบ แล้วจึงตกแต่งผิวหนา้ใหเ้รียบร้อย

13.4 งานหนิทิ้ง  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะและพังทลายของดินบริเวณเชิงลาด จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาดคละ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification
โดยการใช้หนิใหญ่คละขนาด แล้วน าไปปทูิ้งบนชัน้วัสดุรองพื้น ในการทิ้งหนิจะต้องใหไ้ด้ความหนา และม ี

Gradation ของหนิคละกนั ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification
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13.5 งาน ROCKFILL  TOE ลบ.ม. เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะและพังทลายของดินตีนเขือ่นด้านท้ายน้ า งานหนิทิ้ง  ตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางานของงานคอนกรีต
โดยการใช้หนิใหญ่คละขนาด และหนิต่างๆ

13.6 งานวัสดุรองพื้น  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานรองพื้นโดยใช้วัตถุประเภทกรวด  หรือหนิย่อยและทราย จัดหาวัสดุผสมและกอ่สร้างตามแบบ
ที่มส่ีวนผสมคละกนัตามที่ก าหนด

13.7 งานแผ่นใยสังเคราะห ์ หนา...............มม. ตร.ม. แผ่นใยสังเคราะหท์ี่ท าหนา้ที่เปน็วัสดุกรองชนดิหนึง่ จัดหาและปตูามที่แบบก าหนด

13.8 งาน GABION ,  งาน MATTRESS เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะและพังทลายของดินบริเวณเชิงลาดและพื้น  จัดหาและประกอบติดต้ังตามแบบ
13.8.1 งานจัดหาและติดต้ัง GABION  ขนาด……….ม. ลบ.ม. โดยใช้กล่องลวดตาข่าย  PVC  หรือลวดสังกะสีบรรจุหนิจนเต็ม

แล้วน าไปวางเรียงบริเวณเชิงลาดและพื้นตามแบบ

13.8.2 งานจัดหาและติดต้ัง MATTRESS  ขนาด….….ม. ลบ.ม.

13.8.3 งาน..............................

14 งานแผ่นพลาสตกิ  หนา................มม. ตร.ม. ใช้ปบูริเวณใต้รอยต่อของคอนกรีตที่อยูติ่ดกบัดิน  เพื่อปอ้งกนัน้ าซึมขึน้มา จัดหาและปเูฉพาะที่ตามแบบก าหนด
บริเวณรอยต่อ เช่น รอยต่อของคลองดาดคอนกรีต รอยต่อของคานคอนกรีต

15 งานทอ่ทัว่ไป เปน็การส่งน้ าและระบายน้ าโดยใช้ท่อชนดิต่างๆ จัดหาและประกอบติดต้ังตามแบบก าหนด
15.1 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด...................ม. ม.

15.2 งานท่อ  PVC  ขนาด...................ม. ม.

15.3 งานท่อ  AC  ขนาด...................ม. ม.

15.4 งานท่อ  HDPE  ขนาด...................ม. ม.

15.5 งานท่อ  PE  ขนาด...................ม. ม.
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15.6 งานท่อเหล็กเหนยีว  ขนาด...................ม. ม.

15.6 งานท่อเหล็กอาบสังกะสี  ขนาด...................ม. ม.
15.7งาน..............................

16 งานรอยตอ่คอนกรีต งานรอยต่อคอนกรีตของงานกอ่สร้างต่างๆ จัดหาและติดต้ังในบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามที่ก าหนดในแบบรูป  
16.1 รอยต่อส าหรับงานคลองส่งน้ า ใหเ้ปน็รอยต่อตามชนดิที่ก าหนด
16.1.1 Joint  Selant  Compound  หนา...................ซม.ตร.ม. งานอดุรอยต่อ Transverse  Joints  และLongitudinal  Joints

16.1.2 Coated  Paper  หนา.........................ซม. ตร.ม. งาน Transverse  Drain

16.1.3 แผ่นใยสังเคราะหก์รองน้ า  หนา...................ซม. ตร.ม. งาน Transverse  Drain

16.2 รอยต่อส าหรับงานอาคารชลประทาน
16.2.1 Elastic  Joint  Filler  หนา...................ซม. ตร.ม. งานอดุรอยต่อคอนกรีตของ Control  Joints

16.2.2  Sealing  Compound  หนา...................ซม. ตร.ม. งานเคลือบทาผิวของคอนกรีตที่สัมผัสกนัของ Control  Joints

16.2.3  แผ่น  Plastic  หนา...................ซม. ตร.ม. งานรองรอยต่อคอนกรีต

16.2.4  แผ่นใยสังเคราะหก์รองน้ า  หนา...................ซม. ตร.ม. งานรองรอยต่อคอนกรีตเพื่อกรองน้ าผ่าน

16.3  รอยต่อส าหรับงานถนนคอนกรีต
16.3.1 Mastic  Joint  Filler  กว้าง...........ซม.  ลึก..........ซม.ม. งานอุดรอยต่อ Transverse Joints และLongitudinal Joints ถนนคอนกรีต

16.4 รอยต่อส าหรับงานสะพาน
16.4.1 Celotex  w/c  Tar  หนา...................ซม. ตร.ม. เปน็งานรอยต่อคอนกรีตโดยใช้แผ่นใยประเภทชานออ้ย  หรือเส้นใยอืน่ๆ 

ที่เหมาะสมอดัเปน็แผ่นแล้วอาบด้วย Asphalt  ชนดิเหลว
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16.4.2 Mastic  Joint  Sealer  กว้าง..........ซม.  ลึก.........ซม.ม. เปน็ Asphalt  ชนดิเหลวอดุทับ Celotex  w/c  Tar

16.4.3  Elastomatic  Braeing  Pad  หนา...................ซม.ตร.ม. เปน็งานแผ่นยางรองรับแรงอดัคานสะพาน (Cap  Beam)
16.4.4  Asphalt  Paper  หนา...................ชัน้ ตร.ม. เปน็งานแผ่นกระดาษชุบยางมะตอยส าหรับวางรองคอสะพานที่ต่อเชือ่ม

กบัถนนคอนกรีต

16.5งาน  Waterstop งานเพื่อปอ้งกนัน้ าร่ัวของรอยต่อคอนกรีตโดยฝังอยูใ่นเนือ้คอนกรีต
16.5.1 งาน  Waterstop  Type  "A" ม. ใช้ส าหรับงานถังเกบ็น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารชนดิอืน่ที่มี

ลักษณะเหมอืนกนั
16.5.2 งาน  Waterstop  Type  "B" ม.

16.5.3 งาน  Waterstop  Type  "C" ม.

16.5.4 งาน  Waterstop  Type................ ม.

16.6 งาน..............................

17 งานลดแรงดนัน  า เป็นงานระบายน้ าและลดแรงดันน้ าจากดินด้านข้าง และด้านใต้ของอาคาร จัดหาวัสดุและอปุกรณ์และกอ่สร้างตามแบบ
17.1 งานจัดหาและติดต้ัง  Flap  Valve  Weephole ชุด ชลประทาน รวมถึงคลองดาดคอนกรีตซ่ึงประกอบไปด้วยวัสดุอปุกรณ์

ตามแบบก าหนด

17.2 งานจัดหาและติดต้ัง  Bottom  Drain ม.,จุด,ตาม

ความเหมาะสม

ของงาน

17.3 งานจัดหาและติดต้ัง  Side  Drain ม.,จุด,ตาม

ความเหมาะสม

ของงาน

17.3 งาน..............................
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18 งานเสาเขม็ เปน็งานเพิ่มความมัน่คงแข็งแรงของฐานรากอาคารที่เปน็ดินออ่น  จัดหา หรือจัดท าเสาเข็ม ที่มรูีปหนา้ตัด ขนาด ความยาว และชนดิ
18.1 งานเสาเข็ม ไมส่ามารถรับน้ าหนกัอาคารได้ หรือเพื่อเปน็การปอ้งกนัพังทลายของดิน  ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
18.1.1 เสาเข็มตอก ด้านข้างอาคาร โดยใช้เสาเข็มต่างๆ ได้แกค่อนกรีตอดัแรง  
- เสาเข็มค.ส.ล.  หนา้ตัด…  ขนาด…  ความยาว... ม. เสาเข็มคอนกรีต เสริมเหล็ก เสาเข็มเหล็ก  และเสาเข็มไม้
- เสาเข็มค.อ.ร.  หนา้ตัด…  ขนาด…  ความยาว... ม.
- เสาเข็มไม ้ หนา้ตัด…  ขนาด…  ความยาว... ม.
- เสาเข็มเหล็กพืด  ชนดิ…  ความยาว... ม.

18.1.2 เสาเข็มเจาะระบบแหง้  ขนาด…  ความยาว... ม.

18.1.3 เสาเข็มเจาะระบบเปยีก  ขนาด…  ความยาว... ม.

18.2 งานทดสอบเสาเข็ม งานทดสอบก าลังรับน้ าหนกับรรทุกสูงสุด หรือทดสอบ ต้องสามารถรับน้ าหนกัได้ ไมน่อ้ยกว่าตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
18.2.1 Static  Load  Test ต้น ก าลังรับน้ าหนกับรรทุกปลอดภยั  หรือตรวจสอบสภาพ และรวมถึงความสมบรูณ์ของเสาเข็มตามที่ก าหนดไว้ใน Specification

ความสมบรูณ์ของเสาเข็ม
18.2.2 Dynamic  Load  Test ต้น

18.2.3 PileIntegrity  Test (SeismicTest) ต้น

18.3 งาน..............................

19 งานคอนกรีตหลอ่ส าเร็จปอ้งกันการกัดเซาะ กอ้น เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะของน้ าบริเวณด้านเหนอื หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเปน็รูปร่างต่างๆ แล้วน ามาวางตามต าแหนง่
และท้ายของอาคารชลประทาน โดยหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก าหนดในแบบโดยกอ่นที่จะวางต้องรองรับด้วยหนิ  กรวด  ทราย  
เปน็รูปร่างต่างๆ ตามที่ก าหนดในแบบ และแผ่นใยสังเคราะหเ์สียกอ่น

20 งานปลกูหญา้ เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะของน้ าบริเวณดินลาดของคลอง ถนน จัดหาหญ้าคา   ปลูกบนหนา้ดินรองพื้น   แล้วดูแลบ ารุงรักษา
20.1 งานปลูกหญ้าบน  TopSoil  หนา 5 ซม. ตร.ม. หรือบริเวณอืน่ๆ เพื่อปรับปรุงไมท้ัศนใ์หส้วยงาม จนหญ้าเจริญงอกงาม
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20.1 งานปลูกหญ้าบน  TopSoil  หนา 10 ซม. ตร.ม.

20.1 งานปลูกหญ้าบน  TopSoil  หนา 15 ซม. ตร.ม.

20.4 งาน..............................

21 งานราวกันตก ม. เปน็งานปอ้งกนัอบุติัเหตุบริเวณริมอาคารชลประทานต่างๆ จัดหาและประกอบวัสดุใหเ้ปน็รูปร่าง  และแข็งแรงตามต าแหนง่
ที่ก าหนดในแบบ

22 งานบนัไดลงิ  ขนาด f................มม. เหมารวม, เปน็งานประกอบของอาคารชลประทานต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวก จัดหาและประกอบวัสดุใหเ้ปน็รูปร่าง  และแข็งแรงตามต าแหนง่
แหง่ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ที่ก าหนดในแบบ

23 งานตะแกรงกันสวะ,งานตะแกรงฝาบอ่ เปน็งานปอ้งกนัอนัตรายและอบุติัเหตุ จัดหาและประกอบวัสดุใหเ้ปน็รูปร่าง  และแข็งแรงตามต าแหนง่
23.1 งานจัดหาและติดต้ัง  Trashrack  ขนาด.............................ม.ชุด ที่ก าหนดในแบบ

23.2 งานจัดหาและติดต้ัง  Bulkhead  ขนาด.............................ม.ชุด

23.3 งาน..............................

24 งานเครื่องกว้านและบานระบาย งานประกอบของอาคารชลประทานเพื่อปดิ - เปดิ บงัคับน้ า จัดหา  หรือจัดท าเคร่ืองกว้านบานระบายพร้อมขนส่งและติดต้ัง
24.1 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าทางเดียว ชุด
  กรอบกลม ขนาด  f…………ม.

24.2 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าทางเดียว ชุด
  กรอบส่ีเหล่ียม ขนาด…………ม.

24.3 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าสองทาง ชุด
 กรอบกลม  ขนาด  f…………ม.
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24.4 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าสองทาง ชุด
กรอบส่ีเหล่ียม  ขนาด…………ม.

24.5 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าสองทาง ชุด
กรอบส่ีเหล่ียม  ขนาด…………ม.
24.5 งานจัดหาและติดต้ังเคร่ืองยกพร้อมเพลา ขนาด....กก. ชุด

24.6 งานประตูบานโค้ง ขนาด.....อมเคร่ืองกว้าน.....ตัน ชุด
   และอปุกรณ์ประกอบ

24.7 งานประตูบานตรง ขนาด.....อมเคร่ืองกว้าน.....ตัน ชุด
   และอปุกรณ์ประกอบ

24.8 งาน..............................

25 งานแผ่นกั นน  าเพ่ือซ่อมบาน ชุด งานซ่อมบานระบายโดยใช้แผ่นกนัน้ าที่ท าด้วยเหล็กหรือวัสดุอืน่ จัดหา หรือจัดท าแผ่นกัน้น้ าพร้อมขนส่งและติดต้ัง
ตามที่แบบก าหนด น ามาประกอบเปน็แผ่นใช้ปดิด้านเหนอืน้ าและท้ายน้ า
ของประตูระบายน้ า

26 งานคานสะพานคอนกรีตอัดแรง งานคานคอนกรีตอดัแรงท าหนา้ที่เปน็พื้นสะพานโดยวางพาดระหว่าง จัดหา หรือจัดท าคานคอนกรีตอดัแรงพร้อมขนส่งและติดต้ัง
26.1 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน ตอมอ่ซ่ึงมรูีปร่างเปน็แบบกล่อง Box Girder หรือแบบต้น Plank Girder  
   แบบ  Plank  Girder  ช่วง..............ม.ตัวริม หรือตามที่แบบก าหนด

26.2 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน
   แบบ  Plank  Girder  ช่วง..............ม.ตัวกลาง

26.3 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน
   แบบ  Box  Girder  ช่วง..............ม.ตัวริม
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26.4 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน
   แบบ  Box  Girder  ช่วง..............ม.ตัวกลาง

26.5 งาน..............................

27 งานแผ่นวัดระดบัน  า ชุด งานวัดระดับน้ าในอาคารชลประทานหรือคลองส่งน้ า จัดหา  และติดต้ังตามที่ต าแหนง่ที่ก าหนดในแบบ

28 งานผันน  าระหว่างก่อสร้าง งานเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ าใหไ้หลไปในทิศทางที่ก าหนด การจัดท าท านบชัว่คราว และทางผันน้ า ใหม้ขีนาด ระดับ และต าแหนง่
เพื่อปอ้งกนัมใิหน้้ าไหลเข้าไปในพื้นที่กอ่สร้าง และเพื่อรักษาระดับน้ า ที่เหมาะสมมคีวามมัน่คงเพียงพอ เพื่อใช้ส าหรับเปล่ียนทิศทาง
ในล าน้ าทางด้านท้ายน้ าใหม้รีะดับน้ าที่เหมาะสมกบัสภาพฤดูกาล การไหลของน้ า ไปในทิศทางที่ก าหนด
ตามปกติ ตลอดระยะเวลาการกอ่สร้าง

29 งานสบูน  าระหว่างก่อสร้าง ลบ.ม. การสูบน้ าออกจากบอ่กอ่สร้างทั้งจากน้ าใต้ดินและจากน้ าฝน สูบน้ าออกจากบอ่กอ่สร้างโดยใช้เคร่ืองสูบน้ าซ่ึงได้รวมค่าใช้จ่าย
เพื่อไมใ่หเ้กดิอปุสรรค และความเสียหายต่องานกอ่สร้าง และค่าแรงงานไว้ด้วย

30 งานวัสดกุรอง ลบ.ม. การกรองวัสดุเมด็ดินทรายขนาดเล็กไมใ่หไ้หลออกไปกบัน้ าโดยใช้วัตถุ จัดหาวัสดุมาผสมคละกนัใหไ้ด้ตามที่ก าหนดแล้วท าการกอ่สร้าง
ประเภทกรวด หรือหนิย่อยและทราย ที่มส่ีวนผสมคละกนัอย่างดี ตามที่ก าหนดในแบบ
ตามที่แบบก าหนด

31 งานกรวดหรือหนิยอ่ยอัดแน่น งานอดัแนน่กรวดหรือหนิย่อยใหม้คีวามแนน่ตามที่ก าหนด จัดหากรวดและหนิย่อยน ามาผสมคละกนั และบดอดัใหแ้นน่ตามที่ก าหนด
31.1 งานกรวดอดัแนน่  หนา....................ม. ลบ.ม.

31.2 งานหนิย่อยอดัแนน่  หนา....................ม. ลบ.ม.

32 งานทรายอัดแน่น  หนา....................ม. ลบ.ม. งานบดอัดแน่นทรายให้ได้ความแน่นตามที่แบบก าหนด เพือ่รองรับฐานราก จัดหาทรายที่มคุีณสมบติัตามที่ก าหนด แล้วท าการบดอดัใหไ้ด้ความหนา  
ของอาคารชลประทานชนดิต่างๆ หรือรองพื้นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และขอบเขตตามที่แบบก าหนด

33 งานระบบไฟฟ้า ตามความ งานติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง จัดหาวัสดุอปุกรณ์พร้อมติดต้ังตามที่แบบก าหนด
เหมาะสม
ของงาน
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34 งาน  Control  House  ตั งแตร่ะดบั..................ขึ นไป แหง่ งานกอ่สร้างอาคารเพื่อท าหนา้ที่ควบคุมการระบายน้ า กอ่สร้างอาคารตามที่แบบก าหนด

35 งานทอ่  Steel  Liner  พร้อมอุปกรณ์
35.1 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel  Liner ม. งานระบายน้ าใหเ้ขือ่นโดยใช้ท่อเหล็กเหนยีวเชือ่มใหต่้อเนือ่งกนั จัดหาท่อเหล็กเหนยีว น ามาเชือ่มใหต่้อเนือ่งกนัตลอดความยาว   
ขนาด f……...ม.   หนา.............มม. ตลอดความยาว มขีนาด และคุณสมบติัตามที่แบบก าหนด

35.2 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel  Liner  ท่อน งานลดขนาดท่อเพื่อเชือ่มต่อเข้ากบัประตูน้ าภายในอาคารบงัคับน้ า จัดหาท่อลดขนาดเหล็กเหนยีว  น ามาเชือ่มต่อกบัท่อเหล็กเหนยีว  
ลดขนาด.........ม.   เปน็...............ม.  หนา...........มม. และต่อเข้ากบัอาคารบงัคับน้ า

35.3 งานจัดหาและติดต้ังท่อ  Steel  Liner  เปล่ียนรูป ท่อน งานท่อเหล็กเหนยีวที่มกีารเปล่ียนรูปของหนา้ตัดจาก ส่ีเหล่ียมเปน็วงกลม   จัดหาท่อเปล่ียนรูปเหล็กเหนยีว น ามาเชือ่มต่อกบัท่อเหล็กเหนยีว 
   ขนาด...........ม.  เปน็  f.............ม.  หนา..........มม. หรือจากวงกลมเปน็ส่ีเหล่ียม ส่วนที่เกีย่วข้องตามที่ก าหนดไว้ในแบบกอ่สร้าง

35.4 งาน..............................

36 งาน Gate Valve , High  Pressure  Gate , ชุด งานปดิ-เปดิน้ าโดยใช้ประตูน้ าชนดิ Gate Valve , High Pressure Gate จัดหาประกอบและติดต้ังตามที่แบบก าหนดภายในอาคารบงัคับน้ า
Butterfly  Valve พร้อมทอ่เหลก็และอุปกรณป์ระกอบ  หรือ Butterfly  Valve

37 งานรอกโซ่พร้อมคานเหลก็และอุปกรณป์ระกอบ ชุด งานติดต้ังรอกโซ่ส าหรับใช้ยกประตูน้ าภายในอาคารควบคุม   จัดหา  และติดต้ังตามที่แบบก าหนดภายในอาคารบงัคับน้ า
เพื่อการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประตูน้ า

38 งาน  Anchor  Bar  ขนาด  f.............มม. ชุด งานติดต้ังสมอเหล็กเพื่อยึดแผ่นพื้นโครงสร้างคอนกรีต ติดต้ังสมอเหล็ก โดยฝังไว้ในคอนกรีตใหม้ขีนาดและความยาว
ตามที่แบบก าหนด

39 เครื่องสบูน  าพร้อมอุปกรณป์ระกอบ ชุด งานสูบน้ าเพื่อเกบ็กกัหรือระบายน้ า จัดหาพร้อมขนย้าย  และติดต้ังตามที่แบบก าหนด

40 งานเหลก็รูปพรรณ ก.ก. งานโครงสร้างเหล็กโดยน าเหล็กรูปพรรณมาประกอบเปน็รูปร่าง จัดหามาประกอบติดต้ังตามที่แบบก าหนด

41 งานเครื่องมอืวัดพฤตกิรรมเขือ่น งานวัดพฤติกรรมเขือ่นโดยใช้อปุกรณ์ตรวจวัดประเภทต่างๆ จัดหา  ติดต้ัง  อา่น และบนัทึกข้อมลูจากอปุกรณ์ต่างๆตามที่แบบก าหนด
41.1 งานจัดหาและติดต้ัง  Piezometer ชุด ติดต้ังในระหว่างกอ่สร้างใช้ส าหรับการติดตามแรงดันน้ าในตัวเขือ่น
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41.2 งานจัดหาและติดต้ัง  Inclinometer ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวในแนวราบของตัวเขือ่น

41.3 งานจัดหาและติดต้ัง  Magnetic  Ring ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวในแนวต้ังของตัวเขือ่น

41.4 งานจัดหาและติดต้ัง  Cross  Arm ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวในแนวต้ังของตัวเขือ่น

41.4 งานจัดหาและติดต้ัง Surface Settlement Point ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวที่ผิวของตัวเขือ่น

41.5 งานจัดหาและติดต้ัง  Seepage  Flow  Meter ชุด ใช้ส าหรับการติดตามแรงดันน้ าไหลลอดตัวเขือ่น

41.6 งานจัดหาและติดต้ัง  Observation  Well ชุด ใช้ส าหรับการติดตามระดับน้ าใต้ดินบริเวณตัวเขือ่น

41.7 งานจัดหาและติดต้ังเคร่ืองมอืตรวจวัดแผ่นดินไหว
41.7.1 แบบ  Seismometer ชุด ใช้ส าหรับการติดตามวัดความส่ันสะเทือน

41.7.1 แบบ  Accelerometer ชุด ใช้ส าหรับการติดตามวัดความเร่ง

41.8 งาน..............................

42 งานปรับปรุงฐานราก
42.1 งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอดัฉีดของผสม ม. งานฝังท่อเหล็กปอ้งกนัการพังของหลุมเจาะ จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
  (Grout  Pipe  Installation) ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

42.2 งานเจาะ Consolidation Grout Hole 
และ Blanket Grout Hole
 - เจาะหนิแข็งมาก ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

รับน้ าหนกัใหก้บัฐานรากกรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็งมาก ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - เจาะหนิแข็ง ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

รับน้ าหนกัใหก้บัฐานรากกรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็ง ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
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42.3 งานเจาะ Curtain Grout Hole 
แบบ Rotary Drilling
 - เจาะหนิแข็งมาก  ความลึก………….ม. ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อลดปริมาณการร่ัวซึมของน้ า จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ผ่านฐานราก กรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็งมาก ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - เจาะหนิแข็ง  ความลึก………….ม. ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อลดปริมาณการร่ัวซึมของน้ า จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ผ่านฐานราก กรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็ง ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

42.4 งานเจาะปนูซ้ า (Redrilling  GroutHole) ม. งานเจาะผ่านปนูในช่วงที่ได้ท าการอดัฉีดน้ าปนูไว้กอ่นแล้ว จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

42.5 งานทดสอบการร่ัวซึมของน้ าแบบลูยอง งานทดสอบเพื่อหาค่าอตัราการร่ัวซึมโดยใช้เวลา 50 นาทีต่อคร้ัง จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
(Lugeon Test) ต่อช่วงความลึก 3.00 - 5.00 ม. ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - ในหลุมเจาะมมุด่ิง คร้ัง
 - ในหลุมเจาะมมุเอยีง คร้ัง

42.6 งานทดลองอดัฉีดน้ ากอ่นการอดัฉีดของผสม งานทดสอบเพื่อหาค่าอตัราการร่ัวซึมโดยใช้เวลา 30 นาทีต่อคร้ัง จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
 - ในหลุมเจาะมมุด่ิงและมมุเอยีง  ไมเ่กนิ 15 องศา คร้ัง ต่อช่วงความลึก 3.00-5.00 ม. ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - ในหลุมเจาะมมุด่ิงและมมุเอยีง  เกนิกว่า 15 องศา คร้ัง

42.7 งานอดัฉีดของผสม (Pressure  Grouting)
 - อดัฉีดปนูซีเมนต์ (Cement  Grouting) ถุง งานอดัฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอดัฉีดเมือ่วัสดุที่อดัฉีดเปน็น้ าปนู จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - อดัฉีดโคลนผง (Bentonite  Grouting) กก. งานอัดฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอัดฉีดเมือ่วัสดุที่อัดฉีดเป็นน้ าโคลน จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - อดัฉีดทรายละเอยีด (Silt or Fine Sand Grouting) ตัน งานอดัฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอดัฉีดเมือ่วัสดุที่อดัฉีด จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

เปน็ทรายละเอยีด ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - อดัฉีดสารเคม ี(Chemical  Grouting) ลิตร งานอัดฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอัดฉีดเมือ่วัสดุที่อัดฉีดเป็นสารเคมี จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
42.8 ค่าวัสดุส าหรับการอดัฉีด (Grouting  Material) ตามประเภท ราคาของวัสดุที่ก าหนดใหใัช้เปน็วัสดุส าหรับการอดัฉีด จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ของวสัดุที่ใช้ ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
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42.9 งานเจาะเกบ็ตัวอย่างแกนหนิ ม. งานเจาะหลุมเพื่อเกบ็ตัวอย่างแกนหนิเพื่อจุดประสงค์ในการก าหนด จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
(Drilling  Check  Hole & Pilot  Hole) แผนการปฏบิติังานเจาะและอดัฉีดของผสมและเพื่อการตรวจสอบ ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

ผลการปฏบิติังาน
43 งานอัดฉดีของผสมแรงดนัสงู (Cement Jet Grouting) การปรับปรุงดินใหม้คุีณสมบติัทางวิศวกรรมดีขึน้ ตามที่ก าหนดในแบบ ท าการอดัฉีดน้ าปนูด้วยเคร่ืองอดัฉีดแรงดันสูงในชัน้ดิน ใหไ้ด้คุณสมบติั

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.80-1.00 ม. โดยการผสมปนูในดินธรรมชาติ ทางวิศวกรรมตามที่ก าหนด
 - ค่าด าเนนิการ ลบ.ม.
 - ค่าปนูซีเมนต์ ลบ.ม.

44 งาน Slush  Grouting ลบ.ม. การฉีดพ่นน้ าปนูเพื่ออดุรอยแตกบนพื้นผิวชัน้หนิฐานรากเขือ่น การจัดหาเคร่ืองจักรเคร่ืองมอือปุกรณ์ อตัราก าลังวัสดุตลอดจน
 และเพื่อประสานรอยแตกส่วนต้ืนของฐานรากเขือ่น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏบิติังานฉีดพ่นน้ าปนู

 (Slush Grouting) ในชัน้หนิฐานรากในบริเวณร่องแกนเขือ่น 
หรือในบริเวณอืน่ๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานเหน็สมควร

45 งาน Dental  Concrete ลบ.ม. การเทคอนกรีตหยาบเพื่ออดุรอยแตกขนาดใหญ่หลุม หรือโพรง การจัดหาเคร่ืองจักรเคร่ืองมอือปุกรณ์ อตัราก าลังวัสดุตลอดจน
ในบริเวณพื้นผิวหนิฐานรากเขือ่น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อการเทคอนกรีตหยาบในชัน้หนิฐานราก

บริเวณร่องแกนเขือ่นหรือในบริเวณอืน่ๆ  ตามที่ผู้ควบคุมงานเหน็สมควร

46 งานวัสดคัุดเลอืก "ข" ลบ.ม. การถมวัสดุคัดเลือกโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่  ความชืน้ การถมบดทับวัสดุคัดเลือก ใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด
รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าขุด
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ

47 งานวัสดคัุดเลอืก "ก" ลบ.ม. การถมวัสดุคัดเลือกโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่  ความชืน้  การถมบดทับวัสดุคัดเลือก ใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด
รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าขุด
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ
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48 งานวัสดชุั นรองพื นทาง ลบ.ม. การถมวัสดุชัน้รองพื้นทางโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่  การถมบดทับวัสดุชัน้รองพื้นทาง ใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด 
ความชืน้ รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าขุด
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ

49 งานวัสดชุั นพื นทาง (หนิคลกุ) ลบ.ม. การถมวัสดุชัน้รองพื้นทางโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่ การถมบดทับวัสดุชัน้พื้นทางใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด 
ความชืน้ รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าผสมคลุกเคล้า
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ

50 งานราดแอสฟัลท ์Prime  Coat ตร.ม. การราดแอสฟัลท์ชนดิเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่ง จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
ปรับปรุงใหถู้กต้องตามแบบ

51 งานผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนตช์ั นเดยีว ตร.ม. การราดแอสฟัลท์และเกล่ียวัสดุหนิย่อยหรือกรวดย่อยปดิทับ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
(Single  Surface  Treatment) เพียงชัน้เดียวบนพื้นทางที่ได้ท าไว้ใหถู้กต้องตามแบบ

52 งานผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนตส์องชั น ตร.ม. การราดแอสฟัลท์และเกล่ียวัสดุหนิย่อยหรือกรวดย่อยปดิ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
(Double  Surface  Treatment) โดยจัดท าสองชัน้บนพื้นทางที่ได้ท าไว้ใหถู้กต้องตามแบบ

53 งานผิวทางเคพซีล (Cape  Seal) ตร.ม. การกอ่สร้างผิวทางด้วยการกอ่สร้างผิวทางชัน้แรกแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
ชัน้เดียวบนชัน้ทางใดๆ แล้วฉาบด้วยผิวแบบสเลอรีซีลทับลงไป

54 งานผิวทางแอสฟัลทค์อนกรีต  หนา...............ซม. ตร.ม. การกอ่สร้างชัน้ผิวทางด้วยวัสดุผสมที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
(Asphalt  Concrete  or  Hot-Mix  Asphalt) กบัแอสฟัลท์ซีเมนต์โดยการปหูรือเกล่ียแต่งและบดทับบนชัน้ทางใดๆ 

ใหไ้ด้แนวและรูปร่างตามแบบ

- 48 -

171

User
Rectangle



- 33 -

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

ที่ รายการ หน่วย ลักษณะงาน ขอบเขตงาน

55 งาน Leveling  แอสฟัลทค์อนกรีต ตัน งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการปรับพื้นผิวทางเดิมใหม้สีภาพ
กอ่นท าการปพูื้นผิวทางใหม่ เหมาะส าหรับปพูื้นผิวทางใหม่

56 งาน Guard  Post ต้น หลักคอนกรีตโลหะ หรืออโลหะอืน่ๆ ใชัปกัติดต้ัง เพื่อแสดงแนวโค้งราบ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
และโค้งต้ัง

57 งาน Guard  Rail  หนา...............มม. ม. เปน็การติดต้ังราวเหล็กกนัรถในบริเวณทางขึน้สะพานโดยใช้วัสดุ จัดหาและติดต้ัง  โดยใหร้วมถึงการขุดดินเทคอนกรีต  ยึดโคนเสา  
ที่มคุีณสมบติัตามที่แบบก าหนด และตกแต่งทาสีตามต าแหนง่  และมขีนาดตามที่แบบก าหนด

58 งานจดัหาและตดิตั งเครื่องหมายจราจร ชุด การติดต้ังปา้ยหยุด ปา้ยบงัคับ ปา้ยเตือน หรือปา้ยแนะน าต่างๆที่มรูีปร่าง จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
สีขนาดเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ตัวเลข ตัวอกัษร และต าแหนง่การติดต้ัง
ตามที่ระบไุว้ในแบบ

59 งานเสน้แบง่ทศิทางจราจรและขอบทาง ตร.ม. การตีเส้นแบง่ทิศทางจราจร ด้วยเส้น หรือเส้นประ เส้นขอบทาง เส้นหยุด จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
ลูกศร   หรือเคร่ืองหมายอืน่ใดบนผิวจราจร

60 งานอาคารชลประทานในระบบสง่น  าและระบบระบายน  า อาคารชลประทานประเภทต่างๆ เปน็แหง่ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม กอ่สร้างอาคารตามที่แบบก าหนด และตามข้อก าหนดรายละเอยีด
60.1 งานอาคารน้ าตกทดน้ า  กม................. แหง่ เพื่อใหร้ะบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

60.2 งานอาคารทิ้งน้ า  กม................. แหง่

60.3 งานอาคารทดน้ า  กม................. แหง่

60.4 งานอาคารอดัน้ าลดระดับ  กม................. แหง่

60.5 งานอาคารระบายน้ าล้น  กม................. แหง่

60.6 งานอาคารบงัคับน้ าปากคลอง  กม................. แหง่
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60.7 งานอาคารบงัคับน้ าปลายคลอง  กม................. แหง่

60.8 งานทรบ.ปากคลอง  กม................. แหง่

60.9 งานทรบ.ปลายคลอง  กม................. แหง่

60.10 งานท่อส่งน้ าเข้านา  กม................. แหง่

60.11 งานท่อลอดทางหลวงทดน้ า  กม................. แหง่

60.12 งานท่อลอดถนนทดน้ า  กม................. แหง่

60.13 งานท่อลอดถนน  กม................. แหง่

60.14 งานท่อลอดถนนอดัน้ าลดระดับ  กม................. แหง่

60.15 งานท่อลอดคลองส่งน้ า  กม................. แหง่

60.16 งานสะพานคนข้าม  กม................. แหง่

60.17 งานสะพานน้ า  กม................. แหง่

60.18 งานสะพานรถยนต์  กม................. แหง่

60.19 งาน Farm  Bridge  กม................. แหง่

60.20 งาน………………….
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61 งานอาคาร ส านักงาน และบา้นพัก แหง่ เปน็งานกอ่สร้างอาคารใช้ส าหรับเปน็ที่ท าการ ที่ปฏบิติังาน กอ่สร้างอาคารตามที่แบบก าหนด รวมถึงถนน ทางเท้า ที่จอดรถ 
หรือที่อยูอ่าศัย รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า บอ่พัก บอ่บ าบดั งานระบบประปา 

งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สนามกฬีาหรือที่มลัีกษณะเดียวกนั 
ภายในบริเวณซ่ึงเปน็ส่วนประกอบของงานกอ่สร้างอาคาร

62 งานรื อถอนโครงสร้าง คสล. ลบ.ม. ร้ือถอน  โดยการทุบ สกดั หรือท าลายอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การร้ือถอน  อาคารคอนกรีตเสริมเสร็กล้ว  ดันหรือตักเศษวัสดุไปทิ้ง

63 งานทางล าเลยีงชัว่คราว ลบ.ม. เปน็งานจัดท าคันดินเพื่อใช้เปน็ทางสัญจรระหว่างกอ่สร้าง ท าการกอ่สร้างคันดินใหม้ขีนาด ระดับ และต าแหนง่ที่เหมาะสม 
มคีวามมัน่คงเพียงพอ  เพื่อใช้ส าหรับสัญจรหรือขนส่งวัสดุในการกอ่สร้าง

64 งาน Contact Clay ลบ.ม. เปน็การถมดินคัดเลือกบริเวณรอยเชือ่มต่อระหว่างชัน้หนิฐานราก บดอดัดิน ความหนาที่ตามก าหนด หรือประมาณ 0.10 ม. 
กบัชัน้ดินถมบดอดัแนน่ของงานเขือ่น  หรือรอยเชือ่มต่อระหว่างอาคาร โดยใช้วัสดุคัดเลือกที่มคุีณสมบติัตามแบบ หรือ Spec. ก าหนด
กบัดินถมบดอดัแนน่รอบอาคาร
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หลักเกณฑ์การประเมินราคางานตน้ทนุต่อหนว่ย 
ในงานก่อสร้างชลประทาน 

 
 เนื่องจากในทุกรายการงานก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
จ าเป็นต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในทุกรายการงานก่อสร้าง ดังนั้น ในหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานฉบับนี้ จึงได้ก าหนดและรวบรวมหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณ 
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยส าหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมีไว้ 
เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้น าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง
ส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานที่ถอดแบบค านวณราคากลางนั้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าหลักเกณฑ์และหรือสูตร 
การค านวณหรือประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าว ไปปรับใช้ได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้อง 
ตามข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบค านวณราคากลางนั้น จึงได้มีหมายเหตุ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่รายการงานก่อสร้างใดไม่มีหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินหรือค านวณ 
ราคางานต้นทุนต่อหน่วยก าหนดไว้   ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือน าหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย  
ของรายการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามแบบก่อสร้าง
ส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 
  2.  งานที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ เช่น งานเจาะอุโมงค์ เป็นต้น สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านนั้นๆ ก าหนดหลักเกณฑ์และหรือค านวณราคาให้ก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท า
บันทึกแสดงรายละเอียดของการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือค านวณราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 
  3.  รายการงานก่อสร้างทั่วไปอ่ืนๆ ที่มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคา 
งานต้นทุนต่อหน่วยไว้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค านวณราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และหรือ 
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 
  4.  ครุภัณฑ์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เป็นครุภัณฑ์
ประเภทติดตั้งอยู่กับที่ (Built-in) ในกรณีที่ต้องค านวณค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ ให้น าหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของการค านวณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ มาปรับใช้ 
 
  หลักเกณฑ์และหรือสูตรส ำหรับกำรค ำนวณหรือประเมินรำคำงำนต้นทุนต่อหน่วยของรำยกำร 
งำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ในงำนก่อสร้ำงชลประทำน  มีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำถัดไป 
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1 งานถางปา่

1.1 งานถากถาง

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ตร.ม.

1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ตร.ม.

2 งานขดุเปดิหน้าดนิ

 - ค่าขุดเปดิหนา้ดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าตักดิน  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

3 งานดนิขดุ

3.1 งานดินขุดด้วยแรงคน

 - ค่าขุดดินด้วยแรงคน (1/2 X อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า)  = 1/2 X  …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ
       

3.2 งานดินขุดด้วยเครื องจักร

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าขนส่ง ………… กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.  (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(2)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

3.3 งานดินขุดยาก

 - ค่าขุด  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หลักเกณฑ์การประเมนิราคางานตน้ทุนตอ่หน่วย

ในงานก่อสร้างชลประทาน

อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ  โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่
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4 งานขดุลอก

4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

4.2 งานขุดลอกด้วยเรือขุด

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

5 งานก าจดัวัชพืชดว้ยเรือ

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ตัน

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ตัน

6 งานระเบดิหนิ

6.1  งานระเบดิหนิพื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึน้ไป ความลึกที ระเบดินอ้ยกว่า 2.00 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.2 งานระเบดิหนิพื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึน้ไป ความลึกที ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร  

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.3 งานระเบดิหนิพื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึน้ไป ความลึกที ระเบดิมากกว่า 3.50 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.
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6.4 งานระเบดิหนิเปน็คลอง พื้นคลองกว้างนอ้ยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที ระเบดินอ้ยกว่า 2.00 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.5 งานระเบดิหนิเปน็คลอง พื้นคลองกว้างนอ้ยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร  

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.6 งานระเบดิหนิเปน็คลอง พื้นคลองกว้างนอ้ยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที ระเบดิมากกว่า 3.50 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

7 งานดนิถม

7.1 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยแรงคน

 = 1 X …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ 1.  อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่

2.  ค่าดินถมบดอดัแนน่ด้วยแรงคน ยังมไิด้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน หากจ าเปน็ต้องจัดหาดินเพื อใช้ในการถมบดอดัแนน่แล้ว

     ใหพ้ิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดหาดินตามหลักเกณฑ์ฯ ที ระบไุว้ในหมายเหตุของงานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร

7.2 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักรเบา

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

- ค่าถมดินบดทับแน่นด้วยแรงคน (1Xอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า)
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7.3 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร 

7.3 (1) งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานทั วไป 85%)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ……......... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์ ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าดินขุดด้วยเครื องจักร = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

ค่าขยายตัว = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

- ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว (3)/(4)) = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

- ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(6)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) + (5) + (6) = …….….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรมจากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

7.3 (2)  งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานทั วไป 95%)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)
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3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม จากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

7.3 (3)  งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานเขื อน 95%)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)
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สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม   จากกรมที ดิน   ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร   ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

7.3 (4) งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานเขื อน 98%) 

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

= ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม จากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว 
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8 งานลกูรังบดอัดแน่น

   ราคาวัสดุจากแหล่ง เปน็ราคาที ได้รวมค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง , ค่าขุด , ค่าขนส่ง ไว้แล้ว      

   ส าหรับค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง ใหคิ้ดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = (1.00 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

 = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุด  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (1) + (2) + (3) + (4)  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(5)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (6) + (7)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

9 งานคอนกรีตเสริมเหลก็

 9.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง

 - ราคาคอนกรีต  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

 - ค่างานไมแ้บบ  

        *  ค่าแรงต่อร้ือแบบ     = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) X อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบ)

 = ……(2)….. บาท

ไมย้างแปรรูป (ขนาด 1 1/2 "x3"x3.5-4 ม.)  = ……...….. บาท/ลบ.ม.

ไมก้ระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.)  = ……...….. บาท/ลบ.ม.

ราคาเฉลี ยไมแ้บบ  = ……...….. บาท/ลบ.ม.

         ค่าไมแ้บบ  = (พ.ท.ไมแ้บบ (ตร.ม.) X 0.06/2) x (ราคาไมแ้บบต่อ ลบ.ม.)

 = ……(3)….. บาท

รวม  = [(2) + (3)]/ปริมาตรคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละแหง่

 = ……(4)…..   บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  =  [(1) + (4)]  = ……...…..   บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ 1. ในการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับไมแ้บบนัน้ ใหค้ านวณปริมาณพื้นที ผิวไมแ้บบตามที ต้องต้ังแบบจริงๆ 

 ของงานกอ่สร้างแต่ละแหง่ แล้วน าไปค านวณปริมาตรไมแ้บบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- อายุการใช้งานของไมแ้บบเฉลี ยใช้ได้ 2 คร้ัง

- ปริมาตรไมแ้บบต่อพื้นที ผิวไมแ้บบมค่ีาเฉลี ยเท่ากบั 0.06  ลบ.ม./ตร.ม.

- อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบใหใ้ช้ราคามาตรฐานตามบญัชีค่าแรงงานที ใช้ประกอบการถอดแบบ

  ค านวณราคากลางงานกอ่สร้างอาคารของปล่ีาสุด

- ราคาไมแ้บบใช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ราคาเฉลี ย

   ของไมย้างแปรรูป (ขนาด 1 1/2 " x 3" x 3.5 - 4 ม.) และไมก้ระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมค่าขนส่ง

(2.50 x 1.25)
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ตำรำงอัตรำรำคำงำนดิน (Operating Cost) 
งำนก่อสร้ำงชลประทำน 

 
 อัตราราคางานดิน หรือค่า Operating  Cost ในงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งเป็นข้อมูลหรือ
รายละเอียดประกอบการค านวณ ในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับค่าด าเนินการ
และหรือค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน โดยได้มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ค านวณรวม และจัดท าไว้เป็นตารางส าเร็จรูป เรียกว่า  
ตำรำงอัตรำรำคำงำนดิน (Operating Cost) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย (ค่าด าเนินการ) และค่าเสื่อมราคา
ของเครื่องจักรส าหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ โดยในส่วนของค่าเสื่อมราคา ได้จ าแนกเป็นค่ำเสื่อมรำคำ
กรณีฝนชุก ซึ่งใช้ในกรณีของงานก่อสร้างชลประทานที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F 
งานก่อสร้างชลประทาน ที่ก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดที่ก าหนดให้อยู่ในพื้นที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามที่ก าหนด
ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และค่ำเสื่อมรำคำกรณีปกติ  ซึ่งใช้ในกรณี
ของงานก่อสร้างชลประทานที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
ที่ก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในพ้ืนที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามท่ีก าหนดตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง 
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
 

 อัตราราคางานดินส าหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว ได้จัดท าไว้เป็นตาราง ซึ่งผันแปรไป
ตามระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ตั้งแต่ราคา 15.00 – 50.99 บาทต่อลิตร ดังนั้น ในวันที่ค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนั้น ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่อ าเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่เท่าไร ก็ให้ใช้ตารางฯ ที่สอดคล้องกับระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) นั้น 
 

  ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมชลประทานปรับปรุงตารางอัตราราคางานดินส าหรับ 
งานก่อสร้างชลประทาน ให้สอดคล้องตามราคาน้ ามัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโยลี
ด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 ตารางอัตราราคางานดินส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน  ที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.06 0.16 0.20 1.22 1.26

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.15 0.33 0.41 2.48 2.56

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 16.39 2.97 3.71 19.36 20.10

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 39.72 12.96 16.20 52.68 55.92

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 58.05 25.71 32.14 83.76 90.19

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.07 4.20 5.25 24.27 25.32

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.35 3.02 3.78 17.37 18.13

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 14.75 2.67 3.34 17.42 18.09

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.85 1.70 2.13 8.55 8.98

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 27.46 3.34 4.18 30.80 31.64

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 33.78 5.18 6.48 38.96 40.26

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 22.68 4.08 4.08 26.76 26.76

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 47.86 21.60 21.60 69.46 69.46

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 44.27 12.46 12.46 56.73 56.73

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 32.38 5.75 7.19 38.13 39.57

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 29.79 10.80 13.50 40.59 43.29

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.10 10.80 13.50 43.90 46.60

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.13 11.40 14.25 44.53 47.38

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 36.44 11.40 14.25 47.84 50.69

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.56 0.08 0.08 0.64 0.64

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.07 0.16 0.20 1.23 1.27

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.17 0.33 0.41 2.50 2.58

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 16.60 2.97 3.71 19.57 20.31

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 40.26 12.96 16.20 53.22 56.46

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 58.83 25.71 32.14 84.54 90.97

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.21 4.20 5.25 24.41 25.46

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.54 3.02 3.78 17.56 18.32

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 14.94 2.67 3.34 17.61 18.28

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.93 1.70 2.13 8.63 9.06

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 27.85 3.34 4.18 31.19 32.03

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.23 5.18 6.48 39.41 40.71

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 23.07 4.08 4.08 27.15 27.15

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 48.44 21.60 21.60 70.04 70.04

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 44.96 12.46 12.46 57.42 57.42

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 32.79 5.75 7.19 38.54 39.98

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 30.20 10.80 13.50 41.00 43.70

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.55 10.80 13.50 44.35 47.05

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.63 11.40 14.25 45.03 47.88

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 36.99 11.40 14.25 48.39 51.24

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.58 0.08 0.08 0.66 0.66

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.08 0.16 0.20 1.24 1.28

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.19 0.33 0.41 2.52 2.60

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 16.82 2.97 3.71 19.79 20.53

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 40.80 12.96 16.20 53.76 57.00

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 59.60 25.71 32.14 85.31 91.74

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.35 4.20 5.25 24.55 25.60

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.72 3.02 3.78 17.74 18.50

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.14 2.67 3.34 17.81 18.48

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.01 1.70 2.13 8.71 9.14

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 28.23 3.34 4.18 31.57 32.41

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.68 5.18 6.48 39.86 41.16

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 23.45 4.08 4.08 27.53 27.53

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 49.03 21.60 21.60 70.63 70.63

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 45.66 12.46 12.46 58.12 58.12

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 33.21 5.75 7.19 38.96 40.40

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 30.60 10.80 13.50 41.40 44.10

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.00 10.80 13.50 44.80 47.50

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.12 11.40 14.25 45.52 48.37

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 37.53 11.40 14.25 48.93 51.78

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.59 0.08 0.08 0.67 0.67

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.09 0.16 0.20 1.25 1.29

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.22 0.33 0.41 2.55 2.63

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.04 2.97 3.71 20.01 20.75

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 41.34 12.96 16.20 54.30 57.54

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 60.38 25.71 32.14 86.09 92.52

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.50 4.20 5.25 24.70 25.75

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.91 3.02 3.78 17.93 18.69

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.33 2.67 3.34 18.00 18.67

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.10 1.70 2.13 8.80 9.23

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 28.62 3.34 4.18 31.96 32.80

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 35.12 5.18 6.48 40.30 41.60

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 23.84 4.08 4.08 27.92 27.92

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 49.61 21.60 21.60 71.21 71.21

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 46.35 12.46 12.46 58.81 58.81

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 33.63 5.75 7.19 39.38 40.82

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 31.01 10.80 13.50 41.81 44.51

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.45 10.80 13.50 45.25 47.95

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.61 11.40 14.25 46.01 48.86

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 38.07 11.40 14.25 49.47 52.32

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.61 0.08 0.08 0.69 0.69

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.10 0.16 0.20 1.26 1.30

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.24 0.33 0.41 2.57 2.65

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.25 2.97 3.71 20.22 20.96

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 41.88 12.96 16.20 54.84 58.08

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 61.16 25.71 32.14 86.87 93.30

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.64 4.20 5.25 24.84 25.89

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 15.09 3.02 3.78 18.11 18.87

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.53 2.67 3.34 18.20 18.87

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.18 1.70 2.13 8.88 9.31

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 29.00 3.34 4.18 32.34 33.18

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 35.57 5.18 6.48 40.75 42.05

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 24.22 4.08 4.08 28.30 28.30

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 50.19 21.60 21.60 71.79 71.79

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 47.05 12.46 12.46 59.51 59.51

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.04 5.75 7.19 39.79 41.23

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 31.41 10.80 13.50 42.21 44.91

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.90 10.80 13.50 45.70 48.40

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 35.11 11.40 14.25 46.51 49.36

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 38.62 11.40 14.25 50.02 52.87

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.62 0.08 0.08 0.70 0.70

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

188

User
Rectangle



- 122 -

ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.11 0.16 0.20 1.27 1.31

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.27 0.33 0.41 2.60 2.68

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.47 2.97 3.71 20.44 21.18

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 42.42 12.96 16.20 55.38 58.62

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 61.93 25.71 32.14 87.64 94.07

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.78 4.20 5.25 24.98 26.03

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 15.28 3.02 3.78 18.30 19.06

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.72 2.67 3.34 18.39 19.06

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.26 1.70 2.13 8.96 9.39

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 29.39 3.34 4.18 32.73 33.57

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 36.02 5.18 6.48 41.20 42.50

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 24.61 4.08 4.08 28.69 28.69

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 50.78 21.60 21.60 72.38 72.38

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 47.74 12.46 12.46 60.20 60.20

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.46 5.75 7.19 40.21 41.65

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 31.82 10.80 13.50 42.62 45.32

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 35.35 10.80 13.50 46.15 48.85

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 35.60 11.40 14.25 47.00 49.85

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 39.16 11.40 14.25 50.56 53.41

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.64 0.08 0.08 0.72 0.72

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน
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ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ 
(Bank Volume and Compacted Factor) 

 
 
 ข้อมูลส่วนขยายตัว  และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ  (Bank Volume and 
Compacted Factor)  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเผื่อในงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งต้องใช้ 
ในการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
ในบางรายการงานก่อสร้าง โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องใช้ข้อมูลตามที่ก าหนด ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 
 

ที ่ ชนิดวัสดุ 
ส่วนขยายตัวจาก 
สภาพธรรมชาติ 

ส่วนยุบตัวและสูญเสีย 
เมื่อบดทับ 

1 ทราย 1.15  - 

2 ทรายบดอัดแน่น 70% Relative - 1.40 

3 งานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป)     

  ดินถม  85% 1.25 1.40 

  ดินถม  95% 1.25 1.60 

4 งานดินถมบดอัดแน่น (งานเขื่อน)     

  ดินถม  95% 1.25 1.50 

  ดินถม  98% 1.25 1.65 

5 หินผุ 1.60 - 

6 หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก 1.70 - 

7 ลูกรัง 1.25 1.60 

8 หินคลุก - 1.50 
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หลักกณฑ์การ฿ชຌ 
ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

การ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F  
งานกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 

 

1.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับรายการงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุม 

ของงานกอสรຌางอาคาร  ตามความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร 
 

2.  กรณีคางานตຌนทุนอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีไก าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพืไอหาคา 
Factor F   หรือ฿ชຌสูตรดังตอเปนีๅ  พืไอค านวณหาคา Factor F 

 

คา Factor F ของคางานตຌนทุน A  =  D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} 
 

ดย  คางานตຌนทุน  A หมายถึง  คางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F 

  B หมายถึง  คางานตຌนทุนขัๅนตไ าของชวงคางานตຌนทุน  ทีไคางานตຌนทุน 

 ทีไตຌองการหาคา Factor F (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 C หมายถึง  คางานตຌนทุนขัๅนสูงของชวงคางานตຌนทุน  ทีไคางานตຌนทุน 

 ทีไตຌองการหาคา Factor F (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 D หมายถึง  คา Factor F   ของคางานตຌนทุนขัๅนตไ าของชวงคางานตຌนทุน 

 ทีไคางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F  (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 E หมายถึง  คา Factor F   ของคางานตຌนทุนขัๅนสูงของชวงคางานตຌนทุน 

 ทีไคางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F  (คางานตຌนทุน A) อยู 
 

3.  ครงการ/งานกอสรຌางทีไจัดจຌางกอสรຌางป็นสัญญาดียว  ฿หຌรวมคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/
งานกอสรຌาง พืไอทียบหาคา Factor F  จากตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

4.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร เมมีการคิดค านวณกรณีฝนตกชุก 
 

5.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคารนีๅ ฿ชຌเดຌกับคานๅ ามันชืๅอพลิงทุกราคา ตจะปรปลีไยน
ตามอัตราดอกบีๅยงินกูຌ อัตรางินลวงหนຌาจาย อัตรางินประกันผลงานหัก ละอัตราภาษีมูลคาพิไม 
 

6.  อัตราดอกบีๅยงินกูຌป็นคาฉลีไยของอัตราดอกบีๅยขัๅนตไ า฿นการกูຌส าหรับลูกคຌาชัๅนดี (MLR)  
ของธนาคารขนาด฿หญอยางนຌอย 3 ธนาคาร ซึไงกรมบัญชีกลางป็นผูຌก าหนดละประกาศหากอัตราดอกบีๅย
งินกูຌฉลีไยฯ ปลีไยนปลงถึงรຌอยละ 1 
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7.  กรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี ทัๅง 100% ป็นคากอสรຌาง  
฿หຌ฿ชຌคา Factor F  ฿นชอง รวม฿นรูป Factor (ทีไยังเมรวม VAT) 
 

  8.  กรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี ละมีงินงบประมาณ
สมทบ ป็นคากอสรຌางดຌวย ฿หຌ฿ชຌคา Factor F ส าหรับกรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌอง
ช าระภาษีป็นคากอสรຌาง (ชอง รวม฿นรูป Factor) ละคา Factor F ส าหรับกรณีของการ฿ชຌงินงบประมาณ 

ป็นคากอสรຌาง (ชอง Factor F)  ตามสัดสวน ดย฿หຌค านวณคา Factor F ตามตัวอยางตอเปนีๅ 
 

กรณีงานกอสรຌางอาคาร  ฿ชຌงินกูຌจาก JBIC ป็นคากอสรຌาง 60% ละมีงินงบประมาณสมทบ 40%  รวมคางาน
ตຌนทุนทัๅงครงการ  เดຌจ านวน  400  ลຌานบาท    ก าหนดงินประกันผลงานหัก 5% งินลวงหนຌาจาย 10% อัตราดอกบีๅย 6%    
ละภาษีมูลคาพิไม 7%  

กรณีทีไ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ฿หຌ฿ชຌตารางฯ กรณีงินประกันผลงานหัก 5%  งินลวงหนຌาจาย 
10%  อัตราดอกบีๅย 6%  ละภาษีมูลคาพิไม 7% 

- กรณีของงินกูຌ : ค านวณทีไคางานตຌนทุน  400  ลຌานบาท 

คา Factor F  จากตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร ฿นชอง รวม฿นรูป Factor   =  1.1013  
- กรณีของงินงบประมาณ : ค านวณทีไคางานตຌนทุน  400  ลຌานบาท 

   คา Factor F  จากตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ฿นชอง  Factor F  =   1.1803  
- คา Factor F  ทีไ฿ชຌค านวณราคากลาง 

     =   (1.1013 × 60/100) + (1.1803 × 40/100) =   0.6607 + 0.4721  
        =   1.1328 

 

หมายหตุ 1. งินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี  หมายถึง งินกูຌตาม
ครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือจากตางประทศ ตามมาตรา 80/1 (4) หงประมวลรัษฎากร ละตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร กีไยวกับภาษีมูลคาพิไม (ฉบับทีไ 28) ลงวันทีไ 5 มีนาคม 2535 รืไอง ก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ
ละงืไอนเขการขายสินคຌาหรือการ฿หຌบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทຌองถิไน หรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือจากตางประทศตามมาตรา 80/1(4) หงประมวลรัษฎากร ซึไงก าหนด฿หຌ
฿ชຌอัตราภาษีรຌอยละ 0 ฿นการค านวณภาษีมูลคาพิไม 

2.  คา Factor F ก าหนด฿หຌ฿ชຌมาตรฐานทศนิยม 4 ต าหนง 
 

ทัๅงนีๅ  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร (ละตาราง Factor F อืไนๆ) จะผันปรเปตามอัตรา
งินลวงหนຌาจายละอัตรางินประกันผลงานหัก  รวมป็น 12 ตาราง   ดังนัๅน  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
จึงตຌองลือก฿ชຌตาราง Factor F  ทีไสอดคลຌองตามอัตรางินลวงหนຌาจายละหรืออัตรางินประกันผลงาน
หักทีไก าหนดส าหรับครงการ/งานกอสรຌางทีไค านวณราคากลางนัๅน 

 

ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ทัๅง 12 ตาราง ทีไประกาศ฿ชຌพรຌอมกับหลักเกณฑ์    
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารฉบับนีๅ  มีรายละเอียดปรากฏ฿นหนຌาถัดเป 
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เงินลวงหนຌาจาย 15 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.7375 5.5000 21.9253 1.2193 1.0700 1.3046

1 15.4672 0.7000 5.5000 21.6672 1.2167 1.0700 1.3018

2 15.3236 0.6625 5.5000 21.4861 1.2149 1.0700 1.2999

5 15.0257 0.5500 5.5000 21.0757 1.2108 1.0700 1.2955

10 14.9669 0.4000 5.0000 20.3669 1.2037 1.0700 1.2879

15 11.7015 0.4000 5.0000 17.1015 1.1710 1.0700 1.2530

20 10.9900 0.3625 5.0000 16.3525 1.1635 1.0700 1.2450

25 8.9691 0.3625 4.5000 13.8316 1.1383 1.0700 1.2180

30 8.1867 0.3250 4.5000 13.0117 1.1301 1.0700 1.2092

40 8.1502 0.3250 4.5000 12.9752 1.1298 1.0700 1.2088

50 8.1389 0.2500 4.5000 12.8889 1.1289 1.0700 1.2079

60 7.7222 0.2500 4.0000 11.9722 1.1197 1.0700 1.1981

70 7.6191 0.2125 4.0000 11.8316 1.1183 1.0700 1.1966

80 7.6191 0.2125 4.0000 11.8316 1.1183 1.0700 1.1966

90 7.6108 0.1750 4.0000 11.7858 1.1179 1.0700 1.1961

100 7.6108 0.1750 4.0000 11.7858 1.1179 1.0700 1.1961

150 7.3615 0.1000 4.0000 11.4615 1.1146 1.0700 1.1926

200 7.3632 0.0250 4.0000 11.3882 1.1139 1.0700 1.1919

250 7.2751 -0.1250 4.0000 11.1501 1.1115 1.0700 1.1893

300 7.1959 -0.2000 3.5000 10.4959 1.1050 1.0700 1.1823

350 6.3974 -0.2375 3.5000 9.6599 1.0966 1.0700 1.1734

400 6.3220 -0.3875 3.5000 9.4345 1.0943 1.0700 1.1709

500 6.2743 -0.4625 3.5000 9.3118 1.0931 1.0700 1.1696

> 500 5.6692 -0.5375 3.5000 8.6317 1.0863 1.0700 1.1624

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)
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หลักเกณฑ์การใช้ 
ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 

 การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง 
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  ดังนี้ 

 1.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ก าหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่ม
ของงานก่อสร้างชลประทานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่ อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้าง
ชลประทาน ส าหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง  Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน 

 2. กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่ก าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า 
Factor F หรือใช้สูตรค านวณหาค่า Factor F  ดังนี้ 

  ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A  =  D - {(D-E)x(A-B)/(C-B)} 

 โดย ค่างานต้นทุน A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F 
      B หมายถึง  ค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน 
       ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
      C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน 
       ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
      D หมายถึง  ค่า Factor F ค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน  

    ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่ 
      E หมายถึง  ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน 

    ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่ 

 3.  โครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/
งานก่อสร้าง ในการหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 

 4.  กรณีพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานอยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัด 
ที่ก าหนด และเป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทานให้ใช้ค่า 
Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ในช่อง “Factor F ฝนชุก 1” หรือช่อง “Factor F 
ฝนชุก 2” ดังนี้ 
  4.1  ใช้ค่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนชุก 1”  ส าหรับการก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กระบี่ จันทบุรี ชุมพร  เชียงราย  ตรัง  นครนายก ปราจีนบุรี   พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา 
สกลนคร  สตูล   และหนองคาย 

  4.2  ใช้ค่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนชุก 2”  ส าหรับการก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดตราด  
นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บึงกาฬ พังงา  ระนอง และสงขลา 

 5.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทานนี ้ใช้ได้กับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทุกราคาแตจ่ะแปรเปลี่ยน 
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า  อัตราเงินประกันผลงานหัก  และอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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 6.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคาร 
ขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 ธนาคาร ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดและประกาศหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ  
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 

 7.  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษีทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง
ให้ใช้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor” (ที่ยังไม่รวม VAT) 

  8  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี ทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง  
และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าว อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนดและเป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้ค่า   
Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน ในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ  “ฝนชุก 2” แล้วแต่กรณี หารด้วยค่า Factor F ของภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ปัจจุบัน = 1.0700)  ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

 กรณีโครงการก่อสร้างชลประทานอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ ได้ จ านวน  
400  ล้านบาท ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด ก าหนดเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 5%  
อัตราดอกเบี้ย 6%  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ตามหลั ก เกณฑ์การ ใ ช้ตาราง  Factor F งานก่ อสร้ า งชลประทาน ก าหนดให้ จั งหวั ดจันทบุ รี   
อยู่ในพื้นทีข่องกลุ่มจังหวัดฝนชุก 1  
 -  ค่างานต้นทุนรวม 400 ล้านบาท  ค่า  Factor F  ในช่อง “ฝนชุก 1” = 1.1752 
 -  Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่มรอ้ยละ 7 = 1.0700 
 -  ค่า  Factor F ที่ใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสรา้งส าหรับกรณีนี ้ = 1.1752÷1.0700 
      = 1.0983 

 9. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษีและมีเงินงบประมาณ
สมทบ เป็นค่าก่อสร้างด้วย ให้ใช้ค่า Factor F ส าหรับกรณีใช้เงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี  
(ช่อง “รวมในรูป Factor”) และค่า Factor F ส าหรับกรณีการใช้เงินงบประมาณ (ช่อง “Factor F”)  
ตามสัดส่วน โดยให้ค านวณค่า Factor F ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

 กรณีโครงการก่อสร้างชลประทาน ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้าง 60% และมีเงินงบประมาณสมทบ 
40% รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้จ านวน 400 ล้านบาท ก าหนดเงินล่วงหน้าจ่าย 10%  เงินประกันผลงานหัก 5%   
อัตราดอกเบี้ย 6%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด 
 กรณีที่ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ตารางกรณีเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกัน
ผลงานหัก 5%   อัตราดอกเบี้ย 6%   และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 - กรณีของเงินกู้ : ค านวณที่ค่างานต้นทุนรวม 400  ล้านบาท 
     ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  
     ในช่อง รวมในรูป Factor = 1.0802 
 - กรณีของเงินงบประมาณ : ค านวณที่ค่างานต้นทุนรวม  400  ล้านบาท  
     ค่า Factor F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างชลประทาน 
      ในช่อง Factor F = 1.1558 
 - ค่า Factor F  ที่ใช้ค านวณราคากลาง =   (1.0802 × 60/100) + (1.1558 × 40/100)  
      =   0.6481 + 0.4623 
      =   1.1104 
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  10. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี และมีเงินงบประมาณ
สมทบ เป็นค่าก่อสร้างด้วย  และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนดและ
เป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F  
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ส าหรับกรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืน 
ซึ่งไม่ต้องช าระภาษีและก่อสร้างในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด (ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F  
งานก่อสร้างชลประทานในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ “ฝนชุก 2” แล้วแต่กรณี หารด้วยค่า Factor F  
ของภาษีมูลค่าเพ่ิม) และกรณีใช้เงินงบประมาณและก่อสร้างในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด  
(ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor  F งานก่อสร้างชลประทานในช่อง “ฝนชุก 1”  หรือ “ฝนชุก 2” 
แล้วแตก่รณ)ี ตามสัดส่วน โดยให้ค านวณค่า Factor F  ตามแนวทางตามตัวอย่างในข้อ 8  และข้อ 9 
 

 หมายเหตุ 1.  เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องช าระภาษี หมายถึง เงินกู้
ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และ 
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 28)  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535   
เรื่อง  ก าหนด หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม  
ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 
80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งก าหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2.  ค่า Factor F  ก าหนดให้ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 

 ทั้งนี้  ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน (และตาราง Factor F อ่ืนๆ) จะผันแปร
ไปตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่าย และอัตราเงินประกันผลงานหัก รวมเป็น 12 ตาราง ดังนั้น ผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ตาราง Factor F ที่สอดคล้องตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่ายและหรืออัตรา
เงินประกันผลงานหัก ที่ก าหนดส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างท่ีค านวณราคากลางนั้น 

 
 ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ทั้ง 12 ตาราง ที่ประกาศใช้พร้อมกับ 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับนี้  ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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เงนิลว่งหน้าจา่ย 15 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 0 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 0.7000 5.5000 24.6963 1.2470 1.0700 1.3343 1.3531 1.3720
10 15.3370 0.5875 5.5000 21.4245 1.2142 1.0700 1.2992 1.3203 1.3413
20 11.3963 0.5125 5.5000 17.4088 1.1741 1.0700 1.2563 1.2766 1.2970
30 10.0513 0.4375 5.5000 15.9888 1.1599 1.0700 1.2411 1.2619 1.2827
40 9.1041 0.4000 5.0000 14.5041 1.1450 1.0700 1.2252 1.2458 1.2664
50 8.5496 0.3625 5.0000 13.9121 1.1391 1.0700 1.2189 1.2395 1.2602
60 7.9184 0.3625 5.0000 13.2809 1.1328 1.0700 1.2121 1.2321 1.2521
70 7.4369 0.3250 4.5000 12.2619 1.1226 1.0700 1.2012 1.2212 1.2413
80 7.0499 0.2875 4.5000 11.8374 1.1184 1.0700 1.1967 1.2168 1.2369
90 6.7304 0.2500 4.5000 11.4804 1.1148 1.0700 1.1928 1.2130 1.2332
100 6.4509 0.2500 4.5000 11.2009 1.1120 1.0700 1.1898 1.2097 1.2295
110 6.2204 0.2125 4.0000 10.4329 1.1043 1.0700 1.1816 1.2016 1.2216
120 6.0100 0.2125 4.0000 10.2225 1.1022 1.0700 1.1794 1.1991 1.2188
130 5.8345 0.1750 4.0000 10.0095 1.1001 1.0700 1.1771 1.1970 1.2168
140 5.6687 0.1750 4.0000 9.8437 1.0984 1.0700 1.1753 1.1949 1.2146
150 5.5195 0.1750 4.0000 9.6945 1.0969 1.0700 1.1737 1.1931 1.2126
160 5.3949 0.1375 4.0000 9.5324 1.0953 1.0700 1.1720 1.1916 1.2112
170 5.2718 0.1375 4.0000 9.4093 1.0941 1.0700 1.1707 1.1901 1.2095
180 5.1694 0.1000 4.0000 9.2694 1.0927 1.0700 1.1692 1.1888 1.2084
190 5.0759 0.0625 3.5000 8.6384 1.0864 1.0700 1.1624 1.1822 1.2020
200 4.9799 0.0625 3.5000 8.5424 1.0854 1.0700 1.1614 1.1810 1.2007
210 4.8907 0.0625 3.5000 8.4532 1.0845 1.0700 1.1604 1.1799 1.1994
220 4.8180 0.0250 3.5000 8.3430 1.0834 1.0700 1.1593 1.1790 1.1987
230 4.7403 0.0250 3.5000 8.2653 1.0827 1.0700 1.1584 1.1780 1.1976
240 4.6779 -0.0125 3.5000 8.1654 1.0817 1.0700 1.1574 1.1771 1.1969
250 4.6094 -0.0125 3.5000 8.0969 1.0810 1.0700 1.1566 1.1763 1.1959
260 4.5449 -0.0125 3.5000 8.0324 1.0803 1.0700 1.1559 1.1755 1.1950
270 4.4944 -0.0500 3.5000 7.9444 1.0794 1.0700 1.1550 1.1747 1.1944
280 4.4367 -0.0500 3.5000 7.8867 1.0789 1.0700 1.1544 1.1740 1.1936
290 4.3820 -0.0500 3.5000 7.8320 1.0783 1.0700 1.1538 1.1733 1.1928
300 4.3300 -0.0500 3.5000 7.7800 1.0778 1.0700 1.1532 1.1727 1.1921
350 4.1249 -0.1250 3.5000 7.4999 1.0750 1.0700 1.1502 1.1698 1.1893
400 3.9528 -0.1625 3.5000 7.2903 1.0729 1.0700 1.1480 1.1675 1.1869
450 3.8116 -0.2000 3.5000 7.1116 1.0711 1.0700 1.1461 1.1655 1.1849
500 3.6936 -0.2375 3.5000 6.9561 1.0696 1.0700 1.1444 1.1638 1.1831
600 3.5070 -0.3125 3.5000 6.6945 1.0669 1.0700 1.1416 1.1610 1.1803
700 3.3557 -0.3500 3.5000 6.5057 1.0651 1.0700 1.1396 1.1588 1.1780
800 3.2354 -0.3875 3.5000 6.3479 1.0635 1.0700 1.1379 1.1570 1.1761
900 3.1478 -0.4625 3.5000 6.1853 1.0619 1.0700 1.1362 1.1554 1.1746
1000 3.0766 -0.5375 3.5000 6.0391 1.0604 1.0700 1.1346 1.1539 1.1733

> 1000 3.0766 -0.5375 3.5000 6.0391 1.0604 1.0700 1.1346 1.1539 1.1733
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

ล้านบาท

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

(ทนุ) %
Factor  F

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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หลักเกณฑ์การใช้ 
ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 

 
การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง  

ดังนี้ 
 

1.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ก าหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของ 
งานก่อสร้างทาง ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง 

 

 2.  กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่ก าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F  
หรือใช้สูตรดังต่อไปนี้  เพื่อค านวณหาค่า Factor F 

ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน  A  =  D - {(D-E)x(A-B)/(C-B)} 
โดย  ค่างานต้นทุน A หมายถึง  ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F 

  B หมายถึง  ค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน  ที่ค่างานต้นทุน 
  ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
 C หมายถึง  ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน  ที่ค่างานต้นทุน 
  ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
 D หมายถึง  ค่า Factor F   ของค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน 

 ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F  (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
 E หมายถึง  ค่า Factor F   ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน 

 ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F  (ค่างานต้นทุน A) อยู่ 
 

3.  โครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว  ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/  
งานก่อสร้าง  เพื่อเทียบหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F  ที่เก่ียวข้อง 
 

4.  กรณีพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม  และหรือโครงการ/ 
งานก่อสร้างชลประทาน  อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด และเป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F 
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F  
จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง  Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  แล้วแต่กรณี   
ในช่อง“Factor F ฝนชุก 1”   หรือ ช่อง “Factor F ฝนชุก 2”   ดังนี้ 

 

4.1  ใช้ค่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนชุก 1” ส าหรับการก่อสร้างในพ้ืนที่จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร กระบี่ จันทบุรี  ชุมพร  เชียงราย  ตรัง  นครนายก  ปราจีนบุรี  พัทลุง  ภูเก็ต ยะลา สกลนคร  
สตูล  และหนองคาย 

 4.2  ใช้ค่า Factor F   ช่อง “Factor F ฝนชุก 2”   ส าหรับการก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดตราด  
นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บึงกาฬ พังงา  ระนอง และสงขลา 
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5. ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ใช้ได้กับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทุกราคา  แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้  อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย  อัตราเงินประกันผลงานหัก  และอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

6.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมประเภท MLR  ของธนาคาร 
ขนาดใหญ่  อย่างน้อย  3  ธนาคาร  ซึ่งกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ก าหนดและประกาศหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ  
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 

7.  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี ทั้ง 100%  เป็นค่าก่อสร้าง   
ให้ใช้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor” (ท่ียังไม่รวม VAT) 

 

 8.  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี  ทั้ง 100%  เป็นค่าก่อสร้าง   
และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด  และเป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้  
ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ให้ใช้ค่า  Factor F จากตาราง  Factor F งานก่อสร้างทาง  
ในช่อง “ฝนชุก  1”  หรือ “ฝนชุก  2”    หารด้วยค่า  Factor F ของภาษีมูลค่าเพ่ิม (ปัจจุบัน  = 1.0700)    
ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

กรณีโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี  รวมค่างานต้นทุนท้ังโครงการได้จ านวน  
400  ล้านบาท ใช้เงินกู้จาก  JBIC  เป็นค่าก่อสร้างท้ังหมด  ก าหนดเงินประกันผลงานหัก 5%  เงินล่วงหน้าจ่าย 10%  อัตราดอกเบี้ย 6%   
และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง  Factor F งานก่อสร้างทาง  ก าหนดให้จังหวัดจันทบุรีอยู่ในพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัดฝนชุก 1 
  -  ค่างานต้นทุนรวม  400  ล้านบาท    ค่า  Factor F  ในช่อง “ฝนชุก  1”= 1.1646 
  -  Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7    = 1.0700 
  -  ค่า  Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ท่ีใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างส าหรับกรณีน้ี 
         = 1.1646 ÷ 1.0700 
         = 1.0884   

 

9. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ  
เป็นค่าก่อสร้างด้วย   ให้ใช้ค่า Factor F ส าหรับกรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระ
ภาษีเป็นค่าก่อสร้าง (ช่อง “รวมในรูป Factor”) และค่า Factor F ส าหรับกรณีของการใช้เงินงบประมาณเป็น 
ค่าก่อสร้าง (ช่อง “Factor F”)  ตามสัดส่วน  โดยให้ค านวณค่า Factor F  ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม    ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้าง 60%   และมีเงินงบประมาณ
สมทบ 40%  รวมค่างานต้นทุนท้ังโครงการ  ได้จ านวน  400  ล้านบาท    ก าหนดเงินประกันผลงานหัก 5%   เงินล่วงหน้าจ่าย 10%   
อัตราดอกเบี้ย 6%   และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

กรณีท่ีใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ให้ใช้ตารางฯ กรณีเงินประกันผลงานหัก 5%  เงินล่วงหน้าจ่าย 10%  
อัตราดอกเบี้ย 6%  และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

- กรณีของเงินกู้ : ค านวณท่ีค่างานต้นทุน  400  ล้านบาท 
ค่า Factor F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง ในช่อง รวมในรูป Factor   =  1.0727  

- กรณีของเงินงบประมาณ : ค านวณท่ีค่างานต้นทุน  400  ล้านบาท 
  ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ในช่อง  Factor F             =  1.1478 

- ค่า Factor F  ที่ใช้ค านวณราคากลาง 
     =   (1.0727 × 60/100) + (1.1478 × 40/100) =   0.6436 + 0.4591  

        =   1.1027 
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 10.  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ  
เป็นค่าก่อสร้างด้วย  และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนดและเป็นกรณี 
ที่ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F  
งานก่อสร้างทาง  ส าหรับกรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษีและก่อสร้างในพ้ืนที่
ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด (ใช้ค่า  Factor F จากตาราง  Factor F งานก่อสร้างทาง และหรือจากตาราง 
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน แล้วแต่กรณี  ในช่อง “ฝนชุก  1”  หรือ “ฝนชุก  2”    หารด้วยค่า Factor F 
ของภาษีมูลค่าเพ่ิม) และกรณีใช้เงินงบประมาณและก่อสร้างในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด ( ใช้ค่า 
Factor F จากตาราง  Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง “ฝนชุก 1”  หรือ “ฝนชุก 2”แล้วแต่กรณี) ตามสัดส่วน   
โดยให้ค านวณค่า Factor F  ตามแนวทางตามตัวอย่างในข้อ 8 และข้อ 9  ประกอบกัน 

 
หมายเหตุ 1.  เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องช าระภาษี  หมายถึง เงินกู้  

ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ตามมาตรา 80/1 (4)  แห่งประมวลรัษฎากร  และ 
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535 เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร  
ซึ่งก าหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0  ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2.  ค่า Factor F  ก าหนดให้ใช้มาตรฐานทศนิยม  4  ต าแหน่ง 
 
ทั้งนี้  ตาราง Factor F แต่ละตารางฯ จะผันแปรไปตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่าย และอัตราเงิน

ประกันผลงานหัก รวมเป็น 12 ตาราง ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ตาราง Factor F   
ที่สอดคล้องตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่ายและหรืออัตราเงินประกันผลงานหักที่ก าหนดส าหรับโครงการ/  
งานก่อสร้างท่ีค านวณราคากลางนั้น 

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ทั้ง 12 ตาราง   ที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับนี้  ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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เงินลว่งหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ตอ่ปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมลูค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ค่า ค่า ค่า รวม ฝนชกุ ฝนชกุ

อ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร ค่าใชจ้่าย Factor (VAT) 1 2
≤ 5 20.8340 0.7000 5.5000 27.0340 1.2703 1.0700 1.3592 1.3789 1.3987

10 16.0809 0.6250 5.5000 22.2059 1.2221 1.0700 1.3076 1.3280 1.3483
20 10.6385 0.5875 5.5000 16.7260 1.1673 1.0700 1.2490 1.2673 1.2855
30 7.5561 0.5875 5.5000 13.6436 1.1364 1.0700 1.2159 1.2324 1.2488
40 7.4312 0.4750 5.0000 12.9062 1.1291 1.0700 1.2081 1.2261 1.2440
50 6.9413 0.4375 5.0000 12.3788 1.1238 1.0700 1.2025 1.2205 1.2385
60 6.3773 0.4000 5.0000 11.7773 1.1178 1.0700 1.1960 1.2140 1.2320
70 6.3436 0.3625 4.5000 11.2061 1.1121 1.0700 1.1899 1.2083 1.2267
80 6.0234 0.3250 4.5000 10.8484 1.1085 1.0700 1.1861 1.2046 1.2230
90 5.4724 0.3250 4.5000 10.2974 1.1030 1.0700 1.1802 1.1981 1.2159
100 5.1694 0.3250 4.5000 9.9944 1.0999 1.0700 1.1769 1.1944 1.2119
110 4.7483 0.3250 4.0000 9.0733 1.0907 1.0700 1.1670 1.1841 1.2011
120 4.6292 0.2875 4.0000 8.9167 1.0892 1.0700 1.1654 1.1827 1.1999
130 4.4430 0.2875 4.0000 8.7305 1.0873 1.0700 1.1634 1.1804 1.1974
140 4.3286 0.2500 4.0000 8.5786 1.0858 1.0700 1.1618 1.1790 1.1961
150 4.1868 0.2500 4.0000 8.4368 1.0844 1.0700 1.1603 1.1773 1.1943
160 4.0855 0.2125 4.0000 8.2980 1.0830 1.0700 1.1588 1.1759 1.1930
170 4.0052 0.2125 4.0000 8.2177 1.0822 1.0700 1.1580 1.1750 1.1920
180 3.9482 0.2125 4.0000 8.1607 1.0816 1.0700 1.1573 1.1742 1.1912
190 4.1809 0.1375 3.5000 7.8184 1.0782 1.0700 1.1537 1.1715 1.1893
200 4.1572 0.1375 3.5000 7.7947 1.0779 1.0700 1.1534 1.1711 1.1889
210 4.0541 0.1000 3.5000 7.6541 1.0765 1.0700 1.1519 1.1697 1.1876
220 4.0279 0.1000 3.5000 7.6279 1.0763 1.0700 1.1516 1.1695 1.1873
230 3.9408 0.1000 3.5000 7.5408 1.0754 1.0700 1.1507 1.1684 1.1861
240 3.8617 0.1000 3.5000 7.4617 1.0746 1.0700 1.1498 1.1674 1.1850
250 3.7523 0.1000 3.5000 7.3523 1.0735 1.0700 1.1486 1.1660 1.1834
260 3.6513 0.1000 3.5000 7.2513 1.0725 1.0700 1.1476 1.1648 1.1821
270 3.5578 0.1000 3.5000 7.1578 1.0716 1.0700 1.1466 1.1637 1.1808
280 3.4710 0.1000 3.5000 7.0710 1.0707 1.0700 1.1456 1.1626 1.1796
290 3.3902 0.1000 3.5000 6.9902 1.0699 1.0700 1.1448 1.1616 1.1785
300 3.3147 0.1000 3.5000 6.9147 1.0691 1.0700 1.1439 1.1606 1.1774
350 3.2737 0.1000 3.5000 6.8737 1.0687 1.0700 1.1435 1.1602 1.1768
400 3.1486 0.0250 3.5000 6.6736 1.0667 1.0700 1.1414 1.1582 1.1750
450 3.1268 0.0250 3.5000 6.6518 1.0665 1.0700 1.1412 1.1580 1.1748
500 3.0168 -0.0125 3.5000 6.5043 1.0650 1.0700 1.1396 1.1563 1.1731
700 2.7735 -0.0125 3.5000 6.2610 1.0626 1.0700 1.1370 1.1533 1.1697

> 700 2.7735 -0.0125 3.5000 6.2610 1.0626 1.0700 1.1370 1.1533 1.1697

หมายเหต ุ  1.  กรณีค่างานอยู่ระหวา่งช่วงของค่างานต้นทนุที่ก าหนด ใหเ้ทยีบอตัราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ
                    2.  ถ้าเปน็งานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซ่ึงไม่ต้องช าระภาษมีูลค่าเพิ่ม ใหใ้ช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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ตาราง Factor  F  งานก่อสรา้งทาง 

ลา้นบาท

ค่างาน (ทุน) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%)
Factor F
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หลักเกณฑ์การใช ้
ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 

 
         การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง 
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   ดังนี้ 
 

1.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ก าหนดให้ใช้กับรายการงาน
ก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่
อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   หรือรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน
ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ส าหรับรายการงานก่อสร้าง
ที่มีข้อก าหนดให้ใช้ ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 
 

2.  กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่ก าหนด  ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหา         
ค่า Factor F  หรือใช้สูตรค านวณหาค่า Factor F  ดังนี้ 
 

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A  =  D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} 
 

โดย  ค่างานต้นทุน  A หมายถึง  ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F 
  B หมายถึง  ค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน  ที่ค่างานต้นทุน 
 ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
 C หมายถึง  ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน  ที่ค่างานต้นทุน 
 ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
 D หมายถึง  ค่า Factor F   ของค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน 

 ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F  (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
 E หมายถึง  ค่า Factor F   ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน 

 ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F  (ค่างานต้นทุน A) อยู่ 
 

3. โครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว  ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/    
งานก่อสร้าง  ในการหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 
 

4.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ไม่มีการคิดค านวณค่า Factor F  
กรณีฝนตกชุก 

5.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมนี้   ใช้ได้กับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทุกราคา   
แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า   อัตราเงินประกันผลงานหัก   และ
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR  ของธนาคาร 
ขนาดใหญ่  อย่างน้อย  3  ธนาคาร  ซึ่งกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ก าหนดและประกาศหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ  
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 
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7.  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี  ทั้ง 100%  เป็น 

ค่าก่อสร้าง  ให้ใช้ค่า Factor F  ในช่อง “รวมในรูป Factor” (ท่ียังไม่รวม VAT) 
 

8.  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษีและมีเงินงบประมาณ
สมทบ  เปน็ค่าก่อสร้างด้วย  ให้ใช้ค่า Factor F ส าหรับกรณีใช้เงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องช าระภาษี (ช่อง 
“รวมในรูป Factor”)  และค่า Factor F ส าหรับกรณีการใช้เงินงบประมาณ (ช่อง “Factor F”)  ตามสัดส่วน   
โดยให้ค านวณค่า Factor F   ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

 กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม    ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้าง 60%   และมีเงินงบประมาณ
สมทบ 40%  รวมค่างานต้นทุนท้ังโครงการ  ได้จ านวน  100  ล้านบาท    ก าหนดเงินประกันผลงานหัก 5%   เงินล่วงหน้าจ่าย 10%   อัตรา
ดอกเบี้ย 6%   และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

กรณีท่ีใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ให้ใช้ตารางฯ กรณีเงินประกันผลงานหัก 5%  
เงินล่วงหน้าจ่าย 10%  อัตราดอกเบี้ย 6%  และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

- กรณีของเงินกู้ : ค านวณท่ีค่างานต้นทุน  100  ล้านบาท 
ค่า Factor F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ในช่อง  
รวมในรูป Factor          =  1.0866 

- กรณีของเงินงบประมาณ : ค านวณท่ีค่างานต้นทุน  100  ล้านบาท 
  ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม   
  ในช่อง  Factor F                      =  1.1627 

- ค่า Factor F  ที่ใช้ค านวณราคากลาง 
     =   (1.0866× 60/100) + (1.1627× 40/100) =   0.6519 + 0.4650  

        =   1.1169 
 

หมายเหตุ 1.  เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องช าระภาษี  หมายถึง  เงินกู้
ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ตามมาตรา 80/1 (4)  แห่งประมวลรัษฎากร  และตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 28)  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535  เรื่อง  ก าหนด 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วน
ท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ   ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 80/1(4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร  ซึ่งก าหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0  ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2.  ค่า Factor F  ก าหนดให้ใช้ทศนิยม  4  ต าแหน่ง 
 

ทั้งนี้  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (และตาราง Factor F อ่ืนๆ)   จะผัน
แปรไปตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่ายและอัตราเงินประกันผลงานหัก  รวมเป็น 12 ตาราง   ดังนั้น  ผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ตาราง Factor F  ที่สอดคล้องตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่ายและหรืออัตรา
เงินประกันผลงานหักท่ีก าหนดส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างท่ีค านวณราคากลางนั้น 

 
ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ทั้ง 12 ตาราง   ที่ประกาศใช้พร้อมกับ

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับนี้  ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ในหน้าถัดไป 
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เงินลว่งหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ตอ่ปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมลูค่าเพ่ิม
ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร ค่าใชจ้า่ย

≤ 5 12.9576 0.7000 5.5000 19.1576 1.1916 1.0700 1.2750
10 9.8195 0.6250 5.5000 15.9445 1.1594 1.0700 1.2406
15 9.1514 0.5500 5.5000 15.2014 1.1520 1.0700 1.2326
20 8.4931 0.4750 5.5000 14.4681 1.1447 1.0700 1.2248
25 6.9990 0.4750 5.5000 12.9740 1.1297 1.0700 1.2088
30 7.3924 0.3625 5.0000 12.7549 1.1275 1.0700 1.2064
35 6.8854 0.3250 5.0000 12.2104 1.1221 1.0700 1.2006
40 6.1578 0.3250 5.0000 11.4828 1.1148 1.0700 1.1928
45 5.5918 0.3250 4.5000 10.4168 1.1042 1.0700 1.1815
50 5.1391 0.3250 4.5000 9.9641 1.0996 1.0700 1.1766
55 5.0155 0.3250 4.5000 9.8405 1.0984 1.0700 1.1753
60 4.8663 0.3250 4.5000 9.6913 1.0969 1.0700 1.1737
65 5.0600 0.2500 4.0000 9.3100 1.0931 1.0700 1.1696
70 4.9728 0.2125 4.0000 9.1853 1.0919 1.0700 1.1683
75 4.7382 0.2125 4.0000 8.9507 1.0895 1.0700 1.1658
80 4.5083 0.2125 4.0000 8.7208 1.0872 1.0700 1.1633
85 4.3054 0.2125 4.0000 8.5179 1.0852 1.0700 1.1612
90 4.2180 0.1750 4.0000 8.3930 1.0839 1.0700 1.1598
95 4.1334 0.1750 4.0000 8.3084 1.0831 1.0700 1.1589
100 3.9802 0.1750 4.0000 8.1552 1.0816 1.0700 1.1573
105 4.4448 0.1750 3.5000 8.1198 1.0812 1.0700 1.1569
110 4.3394 0.1750 3.5000 8.0144 1.0801 1.0700 1.1557
115 4.1971 0.1750 3.5000 7.8721 1.0787 1.0700 1.1542
120 4.0667 0.1750 3.5000 7.7417 1.0774 1.0700 1.1528
125 4.0120 0.1375 3.5000 7.6495 1.0765 1.0700 1.1519
130 3.9901 0.1375 3.5000 7.6276 1.0763 1.0700 1.1516
135 3.8822 0.1375 3.5000 7.5197 1.0752 1.0700 1.1505
140 3.7820 0.1375 3.5000 7.4195 1.0742 1.0700 1.1494
145 3.6887 0.1375 3.5000 7.3262 1.0733 1.0700 1.1484
150 3.6016 0.1375 3.5000 7.2391 1.0724 1.0700 1.1475
155 3.5201 0.1375 3.5000 7.1576 1.0716 1.0700 1.1466
160 3.4437 0.1375 3.5000 7.0812 1.0708 1.0700 1.1458
165 3.3720 0.1375 3.5000 7.0095 1.0701 1.0700 1.1450
170 3.3045 0.1375 3.5000 6.9420 1.0694 1.0700 1.1443
175 3.2408 0.1375 3.5000 6.8783 1.0688 1.0700 1.1436
180 3.1807 0.1375 3.5000 6.8182 1.0682 1.0700 1.1430
185 3.1238 0.1375 3.5000 6.7613 1.0676 1.0700 1.1423
190 3.0699 0.1375 3.5000 6.7074 1.0671 1.0700 1.1418
195 3.0188 0.1375 3.5000 6.6563 1.0666 1.0700 1.1413

≥ 200 2.9702 0.1375 3.5000 6.6077 1.0661 1.0700 1.1407

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทนุที่ก าหนด ใหเ้ทยีบอตัราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

 2.   ถ้าเปน็งานเงินกูห้รือจากแหล่งอืน่ซ่ึงไม่ต้องช าระภาษมีูลค่าเพิ่ม ใหใ้ช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ลา้นบาท

 - 418 -

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทนุ) ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F
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ภาคผนวก จ 

เอกสารประกอบตัวอย่างการประมาณการค่าก่อสร้าง 

งานท าเอง / งานจ้างเหมา 
 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาน้ํามันดีเซล บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซิน บาท/ลิตร

1 หมวดคากอสราง

2 หมวดคาอํานวยการ

ผูประมาณราคา ตรวจสอบ

อนุมัติ

หนวยงานดําเนินการ

ตัวอักษร

ลําดับที่

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุจํานวน

(………………………………………...)

รวมคากอสราง

(………………………………………...)

ราคา/หนวย (บาท)

โครงการ 

Say  เปนเงินทั้งสิ้น

สถานที่กอสราง 

.....................................................................

ประมาณการเม่ือ 

.....................................................................

รายการ หนวย

ตําแหนง ……………………………………

เปนเงินทั้งสิ้น (บาท)

รหัสโครงการ 

รวมคาอํานวยการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตําแหนง ……………………………………

ตําแหนง ……………………………………

.....................................................................

(………………………………………...)

ประมาณการคากอสราง
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ราคาน้ํามันดีเซล บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซิน บาท/ลิตร

รวมเปนเงิน

คาใชจายเคร่ืองจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว คาใชจายเคร่ืองจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว (บาท)

1 หมวดคากอสราง

2 หมวดคาอํานวยการ

ตรวจสอบ

อนุมัติ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(………………………………………...)

ตําแหนง ……………………………………

.....................................................................

(………………………………………...)

ตําแหนง ……………………………………

ตําแหนง ……………………………………

(………………………………………...)

.....................................................................ผูประมาณราคา

ประมาณการเม่ือ 

ลําดับที่
คางานรวม (บาท)

รายการ จํานวน

.....................................................................

หมายเหตุหนวย

สถานที่กอสราง 

หนวยงานดําเนินการ

สรุปประมาณการคากอสราง

โครงการ 

รหัสโครงการ 

ราคา/หนวย

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

Say เปนเงินทั้งสิ้น

เปนเงินคาจางชั่วคราว

รวม

รวมคากอสราง

รวม

รวมคาอํานวยการ
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รายการ

จํานวน

เครื่องจักรกล 

(เครื่อง)

อัตราการทํางาน 

(ลบ.ม./ชม./เครื่อง)

อัตราการทํางาน คิด 6 ชม.

 (ลบ.ม./ชม./เครื่อง)
หมายเหตุ

1. เครื่องจักร ชุด ก

     - รถขุด Excavator 1 50 300

     - รถบดตีนแกะ 1 460 2,760

2. เครื่องจักร ชุด ข

     - รถขุด Excavator 2 50 600

     - รถบดตีนแกะ 1 460 2,760

3. เครื่องจักร ชุด ค

     - รถขุด Excavator 4 50 1,200

     - รถบดตีนแกะ 1 460 2,760

ปริมาณงานดินขุดทิ้ง+ดินขุดเหลว+หินผุ 

เกินกวา 172,000 ลบ.ม.

อัตราการทํางานของเคร่ืองจักรกลตอวัน / โครงการ

ปริมาณงานดินขุดทิ้ง+ดินขุดเหลว+หินผุ 

ไมเกิน 100,000 ลบ.ม.

ปริมาณงานดินขุดทิ้ง+ดินขุดเหลว+หินผุ 

ไมเกิน 172,000 ลบ.ม.
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สูตรการคํานวณระยะเวลาการกอสราง

ระยะเวลาการกอสราง (วัน)  =

ระยะเวลาการกอสราง (วัน)  =

ระยะเวลาการกอสราง (วัน)  =

กําหนด A = ปริมาณงานดินขุด (ลบ.ม.) หมายถึง งานเปดหนาดิน + งานดินขุดทิ้ง + งานดินขุดเหลว + งานขุดหินผุ + งานขุดหินแข็ง

B = ปริมาณงานดินถม (ลบ.ม.) หมายถึง งานดินถมบดอัดทั่วไป + งานดินถมจากบอดิน + งานลูกรัง

C = ปริมาณงานคอนกรีต (ลบ.ม.) หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก + งานคอนกรีตดาดคลอง

D = ปริมาณงานหิน (ลบ.ม.) หมายถึง งานหินทิ้ง + งานหินเรียง + งานหินเรียงยาแนว

หมายเหตุ ระยะเวลากอสรางไมเกิน 240 วัน กรณีที่เกินใหคิดเพ่ิมจํานวนเครื่องจักรกล โดยที่ จํานวนเครื่องจักรกล (ชุด) = ระยะเวลาการกอสราง / 240

1) เครื่องจักร ชุด ก. (ปริมาณดินขุด ต่ํากวา 72,000 ลบ.ม.)

2) เครื่องจักร ชุด ข. (ปริมาณดินขุด ระหวาง 72,000 - 144,000  ลบ.ม.)

3) เครื่องจักร ชุด ค. (ปริมาณดินขุด มากกวา 144,000 ลบ.ม.)

การคํานวณระยะเวลาการกอสราง

15
20

5.0
15760,2300















DCBA
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40
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30760,2600
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30760,2200,1















DCBA
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คาซอมแซม คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา คาอะไหลตางๆ คาพนักงานขับ (บาท/หนวย) (บาท/ชม.) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย)

1 งานขุดลอกคลองธรรมชาติ บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 2.42 12.49 1.52 -             0.73 17.16 171.43 2.29 19.45 รถขุดตัก

2 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 59 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 0.98 6.78 0.64 -             0.93 9.32 171.43 2.91 12.24 รถขุดตัก

3 งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด บาท/ลบ.ม. 125 ลบ.ม./ชม. คนงานกรรมกร จํานวน 10 คน 28.45 214.29 1.71 30.16

4 งานดินขุดยากดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 53.1 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 1.90 11.01 1.28 -             1.04 15.23 171.43 3.23 18.45 รถขุดตัก

5 งานเปดหนาดินดวย Bulldozer บาท/ลบ.ม. 87 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 2.10 5.21 0.65 -             0.63 8.59 8.59 รถแทรกเตอร

6 งานดินบดอัดแนน 95% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 600 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.72 12.42 1.38 0.28            1.75 18.54 257.14 3.00 21.55
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

7 งานดินบดอัดแนน 85% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 660 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.44 11.19 1.19 0.25 1.59 16.67 257.14 2.73 19.40
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

8 งานเกรดบดอัดลูกรัง บาท/ลบ.ม. 500 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 3.03 15.41 1.38 0.34            2.10 22.26 257.14 3.60 25.86
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

9 งานถางปาโปรง บาท/ไร 1,500  ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 48.90 182.93 17.85 -             58.67 308.35 257.14 274.29 582.63 รถแทรกเตอร

10 งานถางปาทึบ บาท/ไร 1,000 ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 177.90 484.51 56.57 -             88.00 806.98 257.14 411.43 1,218.41 รถแทรกเตอร

11 งานขนยายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.36 6.92 0.48 0.26            0.67 8.68 8.68 รถบรรทุกเททาย 

12 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.07 1.09 0.16 0.06            0.67 2.06 2.05 รถบรรทุกเททาย 

หมายเหตุ :

ประเภทคาจางชั่วคราว
คาใชจายเครื่องจักรกล (บาท/หนวย) อัตราคากอสราง

หมายเหตุ

การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเคร่ืองจักรกลและคาจางชั่วคราว

ราคาน้ํามันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลําดบัที่ ประเภทงาน หนวย
ประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องจักรกล

28.45

 1. กําหนดอัตราคาแรงข้ันตํ่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 300 บาท/วัน โดยกําหนดช่ัวโมงทํางานใน 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง

 2. คาใชจายเครื่องจักรกลของอัตราคากอสราง คิดเทียบจากมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 3. งานดนิขุดธรรมดาดวยเรือขุดไมมีหลักเกณฑการคิดคาใชจายเครื่องจักรกลในมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 4. อัตราคากอสรางตามหลักเกณฑสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ไดรวมคาใชจายเครื่องจักรกล คาพนักงานขับ คาจางชั่วคราว ตลอดจนคาขนยายเครื่องจักรกลไวในอัตราคางานตอหนวยเรียบรอยแลว

 5. การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเครื่องจักรกลและคาจางชั่วคราว ใชสําหรับการบริหารงบประมาณโครงการเปนการภายในของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทานั้น โดยสามารถถัวจายได

รวมคาใชจาย

เครื่องจักรกล
อัตราคาจางชั่วคราว
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คาซอมแซม คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา คาอะไหลตางๆ คาพนักงานขับ (บาท/หนวย) (บาท/ชม.) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย)

1 งานขุดลอกคลองธรรมชาติ บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 2.40 12.86 1.57 -             0.73 17.56 171.43 2.29 19.84 รถขุดตัก

2 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 59 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 0.96 6.96 0.66 -             0.93 9.51 171.43 2.91 12.43 รถขุดตัก

3 งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด บาท/ลบ.ม. 125 ลบ.ม./ชม. คนงานกรรมกร จํานวน 10 คน 29.04 214.29 1.71 30.75

4 งานดินขุดยากดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 53.1 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 1.88 11.38 1.33 -             1.04 15.64 171.43 3.23 18.85 รถขุดตัก

5 งานเปดหนาดินดวย Bulldozer บาท/ลบ.ม. 87 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 2.08 5.38 0.67 -             0.63 8.77 8.77 รถแทรกเตอร

6 งานดินบดอัดแนน 95% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 600 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.71 12.84 1.42 0.28            1.75 18.99 257.14 3.00 22.00
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

7 งานดินบดอัดแนน 85% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 660 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.43 11.57 1.23 0.25 1.59 17.07 257.14 2.73 19.80
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

8 งานเกรดบดอัดลูกรัง บาท/ลบ.ม. 500 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 3.02 15.93 1.43 0.34            2.10 22.81 257.14 3.60 26.41
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

9 งานถางปาโปรง บาท/ไร 1,500  ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 50.06 194.96 18.90 -             58.67 322.59 257.14 274.29 596.88 รถแทรกเตอร

10 งานถางปาทึบ บาท/ไร 1,000 ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 180.06 511.02 59.49 -             88.00 838.57 257.14 411.43 1,250.00 รถแทรกเตอร

11 งานขนยายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.35 6.98 0.48 0.25            0.67 8.73 8.73 รถบรรทุกเททาย 

12 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.06 1.15 0.16 0.06            0.67 2.11 2.10 รถบรรทุกเททาย 

หมายเหตุ :

ประเภทคาจางชั่วคราว
คาใชจายเครื่องจักรกล (บาท/หนวย) อัตราคากอสราง

หมายเหตุ

การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเคร่ืองจักรกลและคาจางชั่วคราว

ราคาน้ํามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลําดบัที่ ประเภทงาน หนวย
ประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องจักรกล

29.04

 1. กําหนดอัตราคาแรงข้ันตํ่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 300 บาท/วัน โดยกําหนดช่ัวโมงทํางานใน 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง

 2. คาใชจายเครื่องจักรกลของอัตราคากอสราง คิดเทียบจากมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 3. งานดนิขุดธรรมดาดวยเรือขุดไมมีหลักเกณฑการคิดคาใชจายเครื่องจักรกลในมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 4. อัตราคากอสรางตามหลักเกณฑสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ไดรวมคาใชจายเครื่องจักรกล คาพนักงานขับ คาจางชั่วคราว ตลอดจนคาขนยายเครื่องจักรกลไวในอัตราคางานตอหนวยเรียบรอยแลว

 5. การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเครื่องจักรกลและคาจางชั่วคราว ใชสําหรับการบริหารงบประมาณโครงการเปนการภายในของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทานั้น โดยสามารถถัวจายได

รวมคาใชจาย

เครื่องจักรกล
อัตราคาจางชั่วคราว
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คาซอมแซม คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา คาอะไหลตางๆ คาพนักงานขับ (บาท/หนวย) (บาท/ชม.) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย)

1 งานขุดลอกคลองธรรมชาติ บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 2.38 13.22 1.61 -             0.73 17.93 171.43 2.29 20.22 รถขุดตัก

2 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 59 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 0.95 7.16 0.68 -             0.93 9.72 171.43 2.91 12.63 รถขุดตัก

3 งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด บาท/ลบ.ม. 125 ลบ.ม./ชม. คนงานกรรมกร จํานวน 10 คน 29.62 214.29 1.71 31.33

4 งานดินขุดยากดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 53.1 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 1.87 11.74 1.37 -             1.04 16.03 171.43 3.23 19.25 รถขุดตัก

5 งานเปดหนาดินดวย Bulldozer บาท/ลบ.ม. 87 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 2.07 5.56 0.69 -             0.63 8.96 8.96 รถแทรกเตอร

6 งานดินบดอัดแนน 95% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 600 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.70 13.27 1.47 0.28            1.75 19.45 257.14 3.00 22.46
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

7 งานดินบดอัดแนน 85% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 660 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.43 11.94 1.27 0.25 1.59 17.48 257.14 2.73 20.21
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

8 งานเกรดบดอัดลูกรัง บาท/ลบ.ม. 500 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 3.01 16.43 1.48 0.33            2.10 23.35 257.14 3.60 26.95
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

9 งานถางปาโปรง บาท/ไร 1,500  ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 51.18 207.05 19.95 -             58.67 336.85 257.14 274.29 611.13 รถแทรกเตอร

10 งานถางปาทึบ บาท/ไร 1,000 ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 182.16 537.60 62.41 -             88.00 870.16 257.14 411.43 1,281.59 รถแทรกเตอร

11 งานขนยายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.34 7.04 0.49 0.25            0.67 8.78 8.78 รถบรรทุกเททาย 

12 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.06 1.19 0.17 0.06            0.67 2.16 2.15 รถบรรทุกเททาย 

หมายเหตุ :

ประเภทคาจางชั่วคราว
คาใชจายเครื่องจักรกล (บาท/หนวย) อัตราคากอสราง

หมายเหตุ

การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเคร่ืองจักรกลและคาจางชั่วคราว

ราคาน้ํามันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลําดบัที่ ประเภทงาน หนวย
ประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องจักรกล

29.62

 1. กําหนดอัตราคาแรงข้ันตํ่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 300 บาท/วัน โดยกําหนดช่ัวโมงทํางานใน 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง

 2. คาใชจายเครื่องจักรกลของอัตราคากอสราง คิดเทียบจากมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 3. งานดนิขุดธรรมดาดวยเรือขุดไมมีหลักเกณฑการคิดคาใชจายเครื่องจักรกลในมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 4. อัตราคากอสรางตามหลักเกณฑสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ไดรวมคาใชจายเครื่องจักรกล คาพนักงานขับ คาจางชั่วคราว ตลอดจนคาขนยายเครื่องจักรกลไวในอัตราคางานตอหนวยเรียบรอยแลว

 5. การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเครื่องจักรกลและคาจางชั่วคราว ใชสําหรับการบริหารงบประมาณโครงการเปนการภายในของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทานั้น โดยสามารถถัวจายได

รวมคาใชจาย

เครื่องจักรกล
อัตราคาจางชั่วคราว

217



คาซอมแซม คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา คาอะไหลตางๆ คาพนักงานขับ (บาท/หนวย) (บาท/ชม.) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย)

1 งานขุดลอกคลองธรรมชาติ บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 2.36 13.59 1.65 -             0.73 18.33 171.43 2.29 20.61 รถขุดตัก

2 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 59 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 0.95 7.34 0.70 -             0.93 9.90 171.43 2.91 12.82 รถขุดตัก

3 งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด บาท/ลบ.ม. 125 ลบ.ม./ชม. คนงานกรรมกร จํานวน 10 คน 30.20 214.29 1.71 31.91

4 งานดินขุดยากดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 53.1 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 1.86 12.12 1.42 -             1.04 16.44 171.43 3.23 19.66 รถขุดตัก

5 งานเปดหนาดินดวย Bulldozer บาท/ลบ.ม. 87 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 2.06 5.74 0.71 -             0.63 9.15 9.15 รถแทรกเตอร

6 งานดินบดอัดแนน 95% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 600 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.69 13.68 1.51 0.27            1.75 19.90 257.14 3.00 22.91
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

7 งานดินบดอัดแนน 85% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 660 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.42 12.34 1.29 0.25 1.59 17.89 257.14 2.73 20.62
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

8 งานเกรดบดอัดลูกรัง บาท/ลบ.ม. 500 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 3.00 16.95 1.52 0.33            2.10 23.89 257.14 3.60 27.49
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

9 งานถางปาโปรง บาท/ไร 1,500  ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 51.18 220.24 21.00 -             58.67 351.09 257.14 274.29 625.38 รถแทรกเตอร

10 งานถางปาทึบ บาท/ไร 1,000 ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 182.79 565.67 65.30 -             88.00 901.75 257.14 411.43 1,313.18 รถแทรกเตอร

11 งานขนยายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.33 7.10 0.49 0.24            0.67 8.83 8.83 รถบรรทุกเททาย 

12 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.06 1.24 0.17 0.06            0.67 2.21 2.20 รถบรรทุกเททาย 

หมายเหตุ :

ประเภทคาจางชั่วคราว
คาใชจายเครื่องจักรกล (บาท/หนวย) อัตราคากอสราง

หมายเหตุ

การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเคร่ืองจักรกลและคาจางชั่วคราว

ราคาน้ํามันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลําดบัที่ ประเภทงาน หนวย
ประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องจักรกล

30.20

 1. กําหนดอัตราคาแรงข้ันตํ่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 300 บาท/วัน โดยกําหนดช่ัวโมงทํางานใน 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง

 2. คาใชจายเครื่องจักรกลของอัตราคากอสราง คิดเทียบจากมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 3. งานดนิขุดธรรมดาดวยเรือขุดไมมีหลักเกณฑการคิดคาใชจายเครื่องจักรกลในมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 4. อัตราคากอสรางตามหลักเกณฑสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ไดรวมคาใชจายเครื่องจักรกล คาพนักงานขับ คาจางชั่วคราว ตลอดจนคาขนยายเครื่องจักรกลไวในอัตราคางานตอหนวยเรียบรอยแลว

 5. การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเครื่องจักรกลและคาจางชั่วคราว ใชสําหรับการบริหารงบประมาณโครงการเปนการภายในของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทานั้น โดยสามารถถัวจายได

รวมคาใชจาย

เครื่องจักรกล
อัตราคาจางชั่วคราว

218



คาซอมแซม คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา คาอะไหลตางๆ คาพนักงานขับ (บาท/หนวย) (บาท/ชม.) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย)

1 งานขุดลอกคลองธรรมชาติ บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 2.33 13.94 1.70 -             0.73 18.70 171.43 2.29 20.99 รถขุดตัก

2 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 59 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 0.94 7.53 0.71 -             0.93 10.11 171.43 2.91 13.02 รถขุดตัก

3 งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด บาท/ลบ.ม. 125 ลบ.ม./ชม. คนงานกรรมกร จํานวน 10 คน 30.79 214.29 1.71 32.50

4 งานดินขุดยากดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 53.1 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 1.85 12.49 1.46 -             1.04 16.85 171.43 3.23 20.06 รถขุดตัก

5 งานเปดหนาดินดวย Bulldozer บาท/ลบ.ม. 87 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 2.05 5.91 0.74 -             0.63 9.33 9.33 รถแทรกเตอร

6 งานดินบดอัดแนน 95% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 600 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.68 14.09 1.56 0.27            1.75 20.35 257.14 3.00 23.36
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

7 งานดินบดอัดแนน 85% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 660 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.41 12.70 1.35 0.24 1.59 18.30 257.14 2.73 21.02
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

8 งานเกรดบดอัดลูกรัง บาท/ลบ.ม. 500 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.99 17.45 1.56 0.33            2.10 24.43 257.14 3.60 28.03
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

9 งานถางปาโปรง บาท/ไร 1,500  ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 53.24 231.37 22.06 -             58.67 365.34 257.14 274.29 639.63 รถแทรกเตอร

10 งานถางปาทึบ บาท/ไร 1,000 ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 186.02 591.08 68.23 -             88.00 933.33 257.14 411.43 1,344.76 รถแทรกเตอร

11 งานขนยายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.15 5.93 0.41 0.19            0.67 7.35 7.35 รถบรรทุกเททาย 

12 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.06 1.24 0.17 0.06            0.67 2.20 2.19 รถบรรทุกเททาย 

หมายเหตุ :

 2. คาใชจายเครื่องจักรกลของอัตราคากอสราง คิดเทียบจากมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

อัตราคากอสราง
หนวยลําดบัที่

คาใชจายเครื่องจักรกล (บาท/หนวย)
ประเภทงาน

 1. กําหนดอัตราคาแรงข้ันตํ่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 300 บาท/วัน โดยกําหนดช่ัวโมงทํางานใน 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง

30.79

รวมคาใชจาย

เครื่องจักรกล

 5. การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเครื่องจักรกลและคาจางชั่วคราว ใชสําหรับการบริหารงบประมาณโครงการเปนการภายในของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทานั้น โดยสามารถถัวจายได

 3. งานดนิขุดธรรมดาดวยเรือขุดไมมีหลักเกณฑการคิดคาใชจายเครื่องจักรกลในมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 4. อัตราคากอสรางตามหลักเกณฑสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ไดรวมคาใชจายเครื่องจักรกล คาพนักงานขับ คาจางชั่วคราว ตลอดจนคาขนยายเครื่องจักรกลไวในอัตราคางานตอหนวยเรียบรอยแลว

การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเคร่ืองจักรกลและคาจางชั่วคราว

หมายเหตุ
อัตราคาจางชั่วคราว

ประเภทคาจางชั่วคราว
ประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องจักรกล

ราคาน้ํามันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร
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คาซอมแซม คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาบํารุงรักษา คาอะไหลตางๆ คาพนักงานขับ (บาท/หนวย) (บาท/ชม.) (บาท/หนวย) (บาท/หนวย)

1 งานขุดลอกคลองธรรมชาติ บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 2.32 14.29 1.75 -             0.73 19.09 171.43 2.29 21.38 รถขุดตัก

2 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 59 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 0.93 7.72 0.73 -             0.93 10.31 171.43 2.91 13.21 รถขุดตัก

3 งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด บาท/ลบ.ม. 125 ลบ.ม./ชม. คนงานกรรมกร จํานวน 10 คน 31.37 214.29 1.71 33.08

4 งานดินขุดยากดวยรถขุด บาท/ลบ.ม. 53.1 ลบ.ม.ปกต/ิชม. คนงานกรรมกร จํานวน 4 คน 1.84 12.85 1.52 -             1.04 17.25 171.43 3.23 20.47 รถขุดตัก

5 งานเปดหนาดินดวย Bulldozer บาท/ลบ.ม. 87 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 2.05 6.08 0.76 -             0.63 9.51 9.52 รถแทรกเตอร

6 งานดินบดอัดแนน 95% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 600 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.64 14.54 1.61 0.27            1.75 20.82 257.14 3.00 23.81
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

7 งานดินบดอัดแนน 85% (คาบดทับ) บาท/ลบ.ม. 660 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.38 13.06 1.43 0.24            1.59 18.70 257.14 2.73 21.43
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

8 งานเกรดบดอัดลูกรัง บาท/ลบ.ม. 500 ลบ.ม.แนน/วัน คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 2.98 17.94 1.62 0.33            2.10 24.96 257.14 3.60 28.57
รถเกลี่ยดนิ, รถบดลอยาง, รถบดสั่นสะเทือน 

และรถน้ํา

9 งานถางปาโปรง บาท/ไร 1,500  ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 55.46 242.56 22.91 -             58.67 379.60 257.14 274.29 653.88 รถแทรกเตอร

10 งานถางปาทึบ บาท/ไร 1,000 ตร.ม./ชม. คนงานเก็บรากไม จํานวน 6 คน 188.25 616.59 72.09 -             88.00 964.94 257.14 411.43 1,376.36 รถแทรกเตอร

11 งานขนยายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.15 5.98 0.41 0.19            0.67 7.40 7.40 รถบรรทุกเททาย 

12 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร บาท/ลบ.ม. 75 ลบ.ม.ปกต/ิชม. 0.06 1.27 0.19 0.06            0.67 2.25 2.25 รถบรรทุกเททาย 

หมายเหตุ :

 5. การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเครื่องจักรกลและคาจางชั่วคราว ใชสําหรับการบริหารงบประมาณโครงการเปนการภายในของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทานั้น โดยสามารถถัวจายได

 4. อัตราคากอสรางตามหลักเกณฑสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ไดรวมคาใชจายเครื่องจักรกล คาพนักงานขับ คาจางชั่วคราว ตลอดจนคาขนยายเครื่องจักรกลไวในอัตราคางานตอหนวยเรียบรอยแลว

ลําดบัที่
คาใชจายเครื่องจักรกล (บาท/หนวย) อัตราคากอสราง

หนวย
อัตราคาจางชั่วคราว

ประเภทคาจางชั่วคราว
ประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องจักรกล

31.37

 2. คาใชจายเครื่องจักรกลของอัตราคากอสราง คิดเทียบจากมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

 3. งานดนิขุดธรรมดาดวยเรือขุดไมมีหลักเกณฑการคิดคาใชจายเครื่องจักรกลในมาตรฐานคาใชจายเครื่องจักรกลตอชั่วโมง สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย

การจําแนกอัตราคางานระหวางคาใชจายเคร่ืองจักรกลและคาจางชั่วคราว

หมายเหตุ

ราคาน้ํามันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ประเภทงาน

 1. กําหนดอัตราคาแรงข้ันตํ่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 300 บาท/วัน โดยกําหนดช่ัวโมงทํางานใน 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง

รวมคาใชจาย

เครื่องจักรกล
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ราคาน้ํามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซนิ - บาท/ลิตร

1

1.1 งานถากถางปา 12.50         ไร 596.88                        7,461.00                       

1.2 งานขุดเปดหนาดิน 2,050.00     ลบ.ม. 8.77                           17,978.50                      

1.3 งานขุดลอกคลองธรรมชาติดวยรถขุด  -            ลบ.ม. 19.84                         -                              

1.4 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด  19,740.00   ลบ.ม. 12.43                         245,368.20                    

1.5 งานดินบดอัดแนน 85% 6,380.00     ลบ.ม. 19.80                         126,324.00                    

1.6 งานเกรดบดอัดลูกรัง 705.20       ลบ.ม. 26.41                         18,624.33                      

1.7 งานลูกรังและขนสงจากแหลง 1,128.32     ลบ.ม. 280.00                        315,929.60                    รวมคาขนสง

1.8 งานขนยายดิน ระยะ 1 กิโลเมตร 17,020.00   ลบ.ม. 11.19                         190,453.80                    

1.9 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร -            ลบ.ม. 2.36                           -                              

1.10 งานคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดลงสระ (คสล. หนัก) 1.00          เหมา 194,781.31                    งานจางเหมากอสราง รวม Factor F แลว

1.11 งานโครงสรางทางนํ้าเขา 1.00          เหมา 142,521.76                    งานจางเหมากอสราง รวม Factor F แลว

1.12 งานหินเรียง 1.00          เหมา 1,075,091.35                  งานจางเหมากอสราง รวม Factor F แลว

1.13 งานสูบนํ้าระหวางกอสราง 7,800.00     ลบ.ม. 0.66                           5,148.00                       

1.14 งานปายชื่อโครงการ 1.00          ชุด 12,800.00                    12,800.00                      

2,352,481.85                

2

2.1 คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนา

โครงการและชางควบคมุงาน
70 วนั 880.00 61,600.00                      

2.2 งานจราจรติดตอและควบคมุงาน 70 วนั 3,724.36                     260,705.20                    

2.3 งานปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 2,500.00                     2,500.00                       

324,805.20                  คิดเปน 13.81% ของคากอสราง

2,677,287.05                

2,677,000.00                

ตัวอกัษร (สองลานหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

รายการ เปนเงินทั้งสิ้น (บาท)จํานวน หนวย

รวมคาอํานวยการ

ประมาณการเมื่อ     วันที่ 1 มีนาคม 2560

หมายเหตุราคา/หนวย (บาท)

ประมาณการคากอสราง

โครงการ     ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะชุมชนรานใน - ปรกิตก

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     บานชุมชนรานใน ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หนวยงานดําเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

Say  เปนเงินทั้งสิ้น

หมวดคากอสราง

หมวดคาอํานวยการ

ลําดับท่ี

รวมคากอสราง
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ราคาน้ํามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซนิ - บาท/ลิตร

รวมเปนเงิน

คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว (บาท)

1

1.1 งานถากถางปา 12.50         ไร 322.59 274.29 4,032.38                  -                      3,428.63         7,461.01                   

1.2 งานขุดเปดหนาดิน 2,050.00     ลบ.ม. 8.77 0.00 17,978.50                -                      -                17,978.50                  

1.3 งานขุดลอกคลองธรรมชาติดวยรถขุด  -            ลบ.ม. 17.55 2.29 -                         -                      -                -                          

1.4 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด  19,740.00   ลบ.ม. 9.52 2.91 187,924.80               -                      57,443.40       245,368.20                

1.5 งานดินบดอัดแนน 85% 6,380.00     ลบ.ม. 17.07 2.73 108,906.60               -                      17,417.40       126,324.00                

1.6 งานเกรดบดอัดลูกรัง 705.20       ลบ.ม. 22.81 3.60 16,085.61                -                      2,538.72         18,624.33                  

1.7 งานลูกรังและขนสงจากแหลง 1,128.32     ลบ.ม. 280.00 0.00 -                         315,929.60           -                315,929.60                รวมคาขนสง

1.8 งานขนยายดิน ระยะ 1 กิโลเมตร 17,020.00   ลบ.ม. 11.19 0.00 190,453.80               -                      -                190,453.80                

1.9 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร -            ลบ.ม. 2.36 0.00 -                         -                      -                -                          

1.10 งานคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดลงสระ (คสล. หนัก) 1.00          เหมา 194,781.31                งานจางเหมากอสราง รวม Factor F แลว

1.11 งานโครงสรางทางนํ้าเขา 1.00          เหมา 142,521.76                งานจางเหมากอสราง รวม Factor F แลว

1.12 งานหินเรียง 1.00          เหมา 1,075,091.35              งานจางเหมากอสราง รวม Factor F แลว

1.13 งานสูบนํ้าระหวางกอสราง 7,800.00     ลบ.ม. 0.66 5,148.00                  -                      -                5,148.00                   

1.14 งานปายชื่อโครงการ 1.00          ชุด 12,800.00 0.00 -                         12,800.00             -                12,800.00                  

530,529.69               328,729.60           80,828.15       

2,352,481.86            

หนวยลําดับท่ี

สรุปประมาณการคากอสราง

โครงการ     ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะชุมชนรานใน - ปรกิตก

รหัสโครงการ     -

รวม

หมายเหตุจํานวน

สถานที่กอสราง     บานชุมชนรานใน ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หนวยงานดาํเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ราคา/หนวย

ประมาณการเมื่อ     วันท่ี 1 มีนาคม 2560

คางานรวม (บาท)

รวมคากอสราง

รายการ

หมวดคากอสราง
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ราคาน้ํามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซนิ - บาท/ลิตร

รวมเปนเงิน

คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว (บาท)
หนวยลําดับท่ี

สรุปประมาณการคากอสราง

โครงการ     ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะชุมชนรานใน - ปรกิตก

รหัสโครงการ     -

หมายเหตุจํานวน

สถานที่กอสราง     บานชุมชนรานใน ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หนวยงานดาํเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ราคา/หนวย

ประมาณการเมื่อ     วันท่ี 1 มีนาคม 2560

คางานรวม (บาท)
รายการ

2

2.1 คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนา

โครงการและชางควบคุมงาน
70             วัน 61,600.00                  

2.2 งานจราจรติดตอและควบคุมงาน 70 วัน 3,724.36 260,705.20               -                      -                260,705.20                

2.3 งานปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 2,500.00 -                         2,500.00              -                2,500.00                   

260,705.20               2,500.00              -                

324,805.20               คิดเปน 13.81% ของคากอสราง

2,677,287.06            

2,677,000.00            

80,828.15      

รวมคาอํานวยการ

Say เปนเงินทั้งสิ้น

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

หมวดคาอํานวยการ

(แปดหมื่นแปดรอยยี่สิบแปดบาทสิบหาสตางค)

รวม

(สองลานหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)

เปนเงินคาจางชั่วคราว
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กําหนด

ระยะเวลากอสราง

งานดินขุด งานดินถม งานคอนกรีต งานหิน (วัน)

21,790.00 7,085.00 31.54 621.34 85

21,790.00 7,085.00 31.54 621.34 66                       

21,790.00 7,085.00 31.54 621.34 56                       

การคาํนวณระยะเวลาการกอสราง

โครงการ     ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะชุมชนรานใน - ปริกตก

ประมาณการเมื่อ     วันที่ 1 มีนาคม 2560

B = ปริมาณงานดินถม (ลบ.ม.) = 6,380 + 705 = 7,085

A = ปริมาณงานดินขุด (ลบ.ม.) = 2,050 + 19,740 = 21,790

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     บานชุมชนรานใน ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หนวยงานดําเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ

C = ปริมาณงานคอนกรีต (ลบ.ม.) = 31.54

ตัวอยางการคาํนวณระยะเวลาการกอสราง

เครื่องจักร ชุด ค. (ปริมาณดนิขุด มากกวา 144,000 ลบ.ม.)

เลอืกใชสูตรตามเกณฑปริมาณดินขุดเครื่องจักร ชุด ข. (ปริมาณดนิขุด ระหวาง 72,000 - 144,000  ลบ.ม.)

ดังนั้น กําหนดระยะเวลากอสรางโครงการ ประมาณ 70 วัน โดยใชชุดเครื่องจักร ชุด ข.

เครื่องจักร ชุด ก. (ปริมาณดนิขุด ต่ํากวา 72,000 ลบ.ม.)

D = ปริมาณงานหิน (ลบ.ม.) = 621.34

ตารางประกอบการคํานวณระยะเวลากอสราง (เลือกใชเพียงสูตรเดียวตามเกณฑปริมาณดินขุด)

รายการ
รายละเอียดปริมาณงาน (ลบ.ม.)
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ยานพาหนะ

(คัน) เจาหนาที่ (คน) คนงาน (คน) ตอวัน จํานวนวันทํางาน รวมทั้งโครงการ

1 หัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน 2 2 0 880.00         70                   61,600.00                -              ไมคิดคาใชจายยานพาหนะและคาจางแรงงาน

                                                                                            61,600.00               -             

หมายเหตุ : 

รวม

ประมาณการเมื่อ     วันที่ 1 มีนาคม 2560

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     บานชุมชนรานใน ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หนวยงานดําเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. กําหนดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน เทากับ 240 บาท/วัน และ 200 บาท/วัน ตามลําดับ 

3. ไมคิดคาใชจายยานพาหนะ เนื่องจากนําไปคิดเปนคาใชจายเครื่องจักรกลในงานจราจรติดตอและควบคุมงานแลว 

2. กําหนดจํานวนวันทํางานของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงานเทากับระยะเวลาดําเนินการกอสรางโครงการ 

การประมาณการคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน

โครงการ     ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะชุมชนรานใน - ปริกตก

ลําดับที่ รายการ
คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักเหมาจาย (บาท)

คาจางแรงงาน หมายเหตุ
จํานวนบุคลากร
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26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

บาท/ชม. เปนเงนิ บาท/ชม. เปนเงนิ บาท/ชม. เปนเงนิ บาท/ชม. เปนเงนิ  (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1
รถปคอัพหัวหนาโครงการและชางควบคุมงานแบบ

 4x2 (จํานวน 2 คัน)
70 140.00       37.84     5,297.60    652.96         91,414.40     97.94     13,711.60  10.66     1,492.40  111,916.00                  - - 111,916.00   

2 รถบรรทุกน้ํามัน 6 ลอ (จํานวน 1 คัน) 70 70.00         35.48     2,483.60    571.34         39,993.80     85.70     5,999.00    16.00     1,120.00  49,596.40                   - - 49,596.40     ไมคิดคาพนักงานขับ

3 รถบรรทุก 6 ลอ ชุดบํารุงรักษา (จํานวน 1 คัน) 70 140.00       35.48     4,967.20    571.34         79,987.60     85.70     11,998.00  16.00     2,240.00  99,192.80                   - - 99,192.80     ไมคิดคาพนักงานขับ

12,748.40  211,395.80  31,708.60  4,852.40 260,705.20                -              -             260,705.20  

หมายเหตุ : 

3,724.36  บาท/วัน

การประมาณการงานจราจรติดตอและควบคุมงาน

โครงการ     ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะชุมชนรานใน - ปรกิตก

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     บานชุมชนรานใน ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หนวยงานดาํเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณการเมื่อ     วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ราคาน้ํามันดีเซล

ลําดับที่ ชนิดของยานพาหนะ

ชั่วโมงทํางาน คาใชจายเครื่องจักร

 รวมคาใชจายเครื่องจักรกล

 คาเบี้ยเลี้ยง

และคาที่พัก

เหมาจาย

คาจางแรงงาน รวมคาใชจาย
หมายเหตุ จํานวน 

(วัน)
(ชม.)

คาซอมแซม คาเชื้อเพลิง  คาบํารุงรักษา คายาง

คาใชจายในงานจราจรติดตอและควบคุมงาน จํานวน 70 วัน (เทากับระยะเวลากอสราง)

รวมคาใชจาย

1. ไมคิดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน เนื่องจากนําไปคิดเปนคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงานในคาอํานวยการแลว 

2. ไมคิดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักพนักงานขับรถบรรทุกน้ํามัน 6 ลอ เนื่องจากนําไปคิดเปนคาพนักงานขับเครื่องจักรในคาใชจายเครื่องจักรกลของคากอสรางแลว 

3. ไมคิดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักพนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ ชุดบํารุงรกัษา เนื่องจากนําไปคิดเปนคาพนักงานขับเครื่องจักรในคาใชจายเครื่องจักรกลของคากอสรางแลว 

4. กําหนดจํานวนวันทํางานของงานจราจรติดตอและควบคุมงานเทากับระยะเวลาดําเนินการกอสรางโครงการ 

คางานจราจรติดตอและควบคุมงาน (เฉพาะคาใชจายเครื่องจักรกล)
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ราคาน้ํามันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซิน - บาท/ลิตร

1

1.1 งานถากถางปา -            ไร 554.14                        -                               

1.2 งานขุดเปดหนาดิน 3,500.00     ลบ.ม. 8.22                            28,770.00                      

1.3 งานขุดลอกคลองธรรมชาติดวยรถขุด  21,600.00   ลบ.ม. 18.68                          403,488.00                    

1.4 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด  -            ลบ.ม. 11.85                          -                               

1.5 งานดินบดอัดแนน 85% 350.00       ลบ.ม. 18.59                          6,506.50                        

1.6 งานเกรดบดอัดลูกรัง 1,780.00     ลบ.ม. 24.78                          44,108.40                      

1.7 งานลูกรังและขนสงจากแหลง 2,848.00     ลบ.ม. 280.00                        797,440.00                    รวมคาขนสง

1.8 งานขนยายดิน ระยะ 1 กิโลเมตร -            ลบ.ม. 11.04                          -                               

1.9 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร -            ลบ.ม. 2.21                            -                               

1.10 งานทอระบายน้ําเขา - ออก ขนาด dia. 1.00 ม. 69.00         ทอน 2,690.00                      185,610.00                    รวมคาขนสง

1.11 งานทอระบายน้ําเขา - ออก ขนาด dia. 0.60 ม. 18.00         ทอน 1,188.00                      21,384.00                      รวมคาขนสง

1.12 งานปายช่ือโครงการ 1.00           ชุด 12,800.00                    12,800.00                      

1,500,106.90                

2

2.1 คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนา

โครงการและชางควบคุมงาน
60 วนั 880.00 52,800.00                      

2.2 งานจราจรตดิตอและควบคุมงาน 60 วนั 3,014.15                      180,849.00                    

2.3 งานปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 2,500.00                      2,500.00                        

236,149.00                   คดิเปน 15.74% ของคากอสราง

1,736,255.90                

1,736,000.00                

ตัวอักษร (หนึ่งลานเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน)

รายการ เปนเงินทั้งสิ้น (บาท)จํานวน หนวย

รวมคาอํานวยการ

ประมาณการคากอสราง

โครงการ     ขุดลอกคลองเขตตําบลหวยลึก - ตําบลดอนประดู

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     หมูที่ 2 บานสวนออก ตําบลหวยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

หนวยงานดําเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

Say  เปนเงินทั้งสิ้น

หมวดคากอสราง

หมวดคาอํานวยการ

ลําดับที่

รวมคากอสราง

ประมาณการเม่ือ     วันที่ 23 กันยายน 2559

หมายเหตุราคา/หนวย (บาท)
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ราคาน้ํามันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซนิ - บาท/ลิตร

รวมเปนเงิน

คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางช่ัวคราว (บาท)

1

1.1 งานถากถางปา -            ไร 279.85 274.29 -                         -                    -                -                          

1.2 งานขุดเปดหนาดิน 3,500.00     ลบ.ม. 8.22 -                  28,770.00                -                    -                28,770.00                  

1.3 งานขุดลอกคลองธรรมชาติดวยรถขุด  21,600.00   ลบ.ม. 16.39 2.29 354,024.00               -                    49,464.00       403,488.00                

1.4 งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด  -            ลบ.ม. 8.94 2.91 -                         -                    -                -                          

1.5 งานดินบดอัดแนน 85% 350.00       ลบ.ม. 15.86 2.73 5,551.00                  -                    955.50           6,506.50                   

1.6 งานเกรดบดอัดลูกรัง 1,780.00     ลบ.ม. 21.18 3.60 37,700.40                -                    6,408.00         44,108.40                  

1.7 งานลูกรังและขนสงจากแหลง 2,848.00     ลบ.ม. 280.00        -                  -                         797,440.00         -                797,440.00                รวมคาขนสง

1.8 งานขนยายดิน ระยะ 1 กิโลเมตร -            ลบ.ม. 11.04 -                  -                         -                    -                -                          

1.9 งานขนยายดิน ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร -            ลบ.ม. 2.21 -                  -                         -                    -                -                          

1.10 งานทอระบายน้ําเขา - ออก ขนาด dia. 1.00 ม. 69.00         ทอน 2,400.00 290.00 -                         165,600.00         20,010.00       185,610.00                รวมคาขนสง

1.11 งานทอระบายน้ําเขา - ออก ขนาด dia. 0.60 ม. 18.00         ทอน 1,000.00 188.00 -                         18,000.00           3,384.00         21,384.00                  รวมคาขนสง

1.12 งานปายชื่อโครงการ 1.00          ชุด 12,800.00    -                  -                         12,800.00           -                12,800.00                  

426,045.40               993,840.00         80,221.50       

1,500,106.90            

หมวดคากอสราง

รวม

สถานที่กอสราง     หมูท่ี 2 บานสวนออก ตําบลหวยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

หนวยงานดาํเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคา/หนวย

โครงการ     ขุดลอกคลองเขตตําบลหวยลึก - ตําบลดอนประดู

รหัสโครงการ     -

ประมาณการเมื่อ     วันท่ี 23 กันยายน 2559

ลําดับท่ี
คางานรวม (บาท)

รายการ

สรุปประมาณการคากอสราง

รวมคากอสราง
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ราคาน้ํามันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ราคาน้ํามันเบนซนิ - บาท/ลิตร

รวมเปนเงิน

คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางชั่วคราว คาใชจายเครื่องจักรกล คาวัสดุ คาจางช่ัวคราว (บาท)

สถานที่กอสราง     หมูท่ี 2 บานสวนออก ตําบลหวยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

หนวยงานดาํเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคา/หนวย

โครงการ     ขุดลอกคลองเขตตําบลหวยลึก - ตําบลดอนประดู

รหัสโครงการ     -

ประมาณการเมื่อ     วันท่ี 23 กันยายน 2559

ลําดับท่ี
คางานรวม (บาท)

รายการ

สรุปประมาณการคากอสราง

2

2.1 คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนา

โครงการและชางควบคุมงาน
60             วัน 52,800.00                  

2.2 งานจราจรติดตอและควบคุมงาน 60 วัน 3,014.15 180,849.00               -                    -                180,849.00                

2.3 งานปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 2,500.00      -                         2,500.00             -                2,500.00                   

180,849.00               2,500.00             -                

236,149.00               คิดเปน 15.74% ของคากอสราง

1,736,255.90            

1,736,000.00            

80,221.50      

หมวดคาอํานวยการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

(แปดหมื่นสองรอยยี่สิบเอด็บาทหาสิบสตางค)

รวม

Say เปนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งลานเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน)

เปนเงินคาจางชั่วคราว

รวมคาอํานวยการ
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กําหนด

ระยะเวลากอสราง

งานดินขุด งานดินถม งานคอนกรีต งานหิน (วัน)

25,100.00 2,130.00 57

25,100.00 2,130.00 51                       

25,100.00 2,130.00 41                       

การคาํนวณระยะเวลาการกอสราง

โครงการ     ขุดลอกคลองเขตตาํบลหวยลึก - ตําบลดอนประดู

ประมาณการเมื่อ     วันที่ 23 กันยายน 2559

B = ปริมาณงานดินถม (ลบ.ม.) = 1,780 + 350 = 2,130

A = ปริมาณงานดินขุด (ลบ.ม.) = 3,500 + 21,600 = 25,100

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     หมูที่ 2 บานสวนออก ตําบลหวยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

หนวยงานดําเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ

C = ปริมาณงานคอนกรีต (ลบ.ม.) = -

ตัวอยางการคาํนวณระยะเวลาการกอสราง

เครื่องจักร ชุด ค. (ปริมาณดนิขุด มากกวา 144,000 ลบ.ม.)

เลอืกใชสูตรตามเกณฑปริมาณดินขุดเครื่องจักร ชุด ข. (ปริมาณดนิขุด ระหวาง 72,000 - 144,000  ลบ.ม.)

ดังนั้น กําหนดระยะเวลากอสรางโครงการ ประมาณ 60 วัน โดยใชชุดเครื่องจักร ชุด ก.

เครื่องจักร ชุด ก. (ปริมาณดนิขุด ต่ํากวา 72,000 ลบ.ม.)

D = ปริมาณงานหิน (ลบ.ม.) = -

ตารางประกอบการคํานวณระยะเวลากอสราง (เลือกใชเพียงสูตรเดียวตามเกณฑปริมาณดินขุด)

รายการ
รายละเอียดปริมาณงาน (ลบ.ม.)
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ยานพาหนะ

(คัน) เจาหนาที่ (คน) คนงาน (คน) ตอวัน จํานวนวันทํางาน รวมทั้งโครงการ

1 หัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน 2 2 0 880.00         60                   52,800.00                -              ไมคิดคาใชจายยานพาหนะและคาจางแรงงาน

                                                                                            52,800.00               -             

หมายเหตุ : 

รวม

ประมาณการเมื่อ     วันที่ 23 กันยายน 2559

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     หมูที่ 2 บานสวนออก ตําบลหวยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

หนวยงานดําเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. กําหนดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน เทากับ 240 บาท/วัน และ 200 บาท/วัน ตามลําดับ 

3. ไมคิดคาใชจายยานพาหนะ เนื่องจากนําไปคิดเปนคาใชจายเครื่องจักรกลในงานจราจรติดตอและควบคุมงานแลว 

2. กําหนดจํานวนวันทํางานของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงานเทากับระยะเวลาดําเนินการกอสรางโครงการ 

การประมาณการคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน

โครงการ     ขุดลอกคลองเขตตําบลหวยลึก - ตําบลดอนประดู

ลําดับที่ รายการ
คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักเหมาจาย (บาท)

คาจางแรงงาน หมายเหตุ
จํานวนบุคลากร
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23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

บาท/ชม. เปนเงิน บาท/ชม. เปนเงิน บาท/ชม. เปนเงิน บาท/ชม. เปนเงิน  (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1
รถปคอัพหัวหนาโครงการและชางควบคุมงานแบบ

 4x2 (จํานวน 2 คัน)
60 120.00        37.84     4,540.80   579.04         69,484.80    86.86     10,423.20   10.66     1,279.20  85,728.00                    - - 85,728.00    

2 รถบรรทุกนํ้ามัน 6 ลอ (จํานวน 1 คัน) 60 60.00          35.48     2,128.80   506.66         30,399.60    76.00     4,560.00    16.00     960.00     38,048.40                    - - 38,048.40    ไมคิดคาพนักงานขับ

3 รถบรรทุก 6 ลอ ชุดบํารุงรักษา (จํานวน 1 คัน) 60 90.00          35.48     3,193.20   506.66         45,599.40    76.00     6,840.00    16.00     1,440.00  57,072.60                    - - 57,072.60    ไมคิดคาพนักงานขับ

9,862.80   145,483.80 21,823.20  3,679.20  180,849.00                 -              -             180,849.00 

หมายเหตุ : 

3,014.15  บาท/วัน

การประมาณการงานจราจรติดตอและควบคุมงาน

โครงการ     ขุดลอกคลองเขตตําบลหวยลึก - ตําบลดอนประดู

รหัสโครงการ     -

สถานที่กอสราง     หมูที่ 2 บานสวนออก ตําบลหวยลึก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

หนวยงานดําเนินการ     ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณการเมื่อ     วันที่ 23 กันยายน 2559 ราคาน้ํามันดีเซล

ลําดับที่ ชนิดของยานพาหนะ

ชั่วโมงทํางาน คาใชจายเคร่ืองจักร

 รวมคาใชจายเครื่องจักรกล

 คาเบี้ยเลี้ยง

และคาที่พัก

เหมาจาย

คาจางแรงงาน รวมคาใชจาย
หมายเหตุ จํานวน 

(วัน)
(ชม.)

คาซอมแซม คาเชื้อเพลิง  คาบํารุงรักษา คายาง

คาใชจายในงานจราจรติดตอและควบคุมงาน จํานวน 70 วัน (เทากับระยะเวลากอสราง)

รวมคาใชจาย

1. ไมคิดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงาน เนื่องจากนําไปคิดเปนคาเบ้ียเลี้ยงและคาที่พักเหมาจายของหัวหนาโครงการและชางควบคุมงานในคาอํานวยการแลว 

2. ไมคิดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักพนักงานขับรถบรรทุกน้ํามัน 6 ลอ เนื่องจากนําไปคิดเปนคาพนักงานขับเครื่องจักรในคาใชจายเครื่องจักรกลของคากอสรางแลว 

3. ไมคิดคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักพนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ ชุดบํารุงรกัษา เน่ืองจากนําไปคิดเปนคาพนักงานขับเคร่ืองจักรในคาใชจายเครื่องจักรกลของคากอสรางแลว 

4. กําหนดจํานวนวันทํางานของงานจราจรติดตอและควบคุมงานเทากับระยะเวลาดําเนินการกอสรางโครงการ 

คางานจราจรติดตอและควบคุมงาน (เฉพาะคาใชจายเครื่องจักรกล)
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สวนราชการ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 11 สุราษฎรธานี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

ประเภท โครงการขุดลอกคลองเคย

เจาของโครงการ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 11 สุราษฎรธานี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 5, 6, 9, 11 และ 15 ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จํานวน - แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย)   27.00 - 27.99   บาท/ลิตร

1 งานเตรียมพื้นที่ 1.3669 งานชลประทาน

2 งานดิน 1.3669 งานชลประทาน

3 งานโครงสราง 1.2692 งานสะพานและทอเหลี่ยม

4 งานโครงสรางบันได 1.2692 งานสะพานและทอเหลี่ยม

5 งานปองกันการกัดเซาะ 1.3669 งานชลประทาน

6 งานทอและอุปกรณประกอบ 1.3669 งานชลประทาน

7 งานเบ็ดเตล็ด 1.0000

สรุป รวมราคาคากอสรางเปนเงิน

คิดเปนเงินประมาณ (เจ็ดลานเกาแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถวน)

เง่ือนไข เงินจายลวงหนา 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู 6.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7.00 %

งานกอสรางอยูในพื้นที่ ฝนชุก 2

468,877.20               640,908.24           

12,800.00                12,800.00

7,974,257.38         

7,974,000.00        

-                         -                      

-                         -                      

-                         -                      

353,600.00               483,335.84

5,001,985.00            6,837,213.30

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

ลําดับที่ รายการ
คาวัสดุและคาแรงงาน

FACTOR F
คากอสรางทั้งหมด

หมายเหตุ
รวมเปนเงิน (บาท) รวมเปนเงิน (บาท)
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ประมาณราคาคากอสราง โครงการขุดลอกคลองเคย แบบเลขที่ -

สถานที่กอสราง หมูที่ 5, 6, 9, 11 และ 15 ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562           

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎรธานี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย)   27.00 - 27.99   บาท/ลิตร

รวมราคาคาวัสดุ

ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1 งานเตรียมพื้นท่ี

1.1      งานถากถาง -                   ตร.ม. -                   -                    1.28            -                    -                    

1.2      งานถากถางและลมตนไม 136,000.00       ตร.ม. -                   -                    2.60            353,600.00         353,600.00         

1.3      งานสูบน้ําระหวางกอสราง -                   ลบ.ม. (ปกต)ิ -                   -                    0.67            -                    -                    

2 งานดิน

2.1      งานขุดเปดหนาดิน 20,400.00         ลบ.ม. (ปกต)ิ -                   -                    18.50           377,400.00         377,400.00         

2.2      งานขุดดินดวยเครื่องจักร -                   ลบ.ม. (ปกต)ิ -                   -                    18.48           -                    -                    

2.3      งานขุดลอกดวยรถขุด 70,700.00         ลบ.ม. (ปกต)ิ -                   -                    27.53           1,946,371.00       1,946,371.00       

2.4      งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร 85 % 20,400.00         ลบ.ม. (แนน) -                   -                    44.10           899,640.00         899,640.00         

2.5      งานลูกรังบดอัดแนน 5,406.00          ลบ.ม. (แนน) 272.00               1,470,432.00       57.00           308,142.00         1,778,574.00       

2.6      งานหินคลุกบดอัดแนน -                   ลบ.ม. (แนน) 375.00               -                    117.34         -                    -                    

2.7      งานดินขุดขนทิ้ง -                   ลบ.ม. (หลวม) -                   -                    11.24           -                    -                    

3 งานโครงสราง

3.1      งานคอนกรีตโครงสราง (240 ksc) -                   ลบ.ม. 2,287.85            -                    306.00         -                    -                    

3.2      งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                    

3.2.1 RB 6 -                   กก. 23.16                -                    4.10            -                    -                    

3.2.2 RB 9 -                   กก. 22.47                -                    4.10            -                    -                    

3.2.3 DB 12 -                   กก. 22.78                -                    3.30            -                    -                    

3.2.4 RB 19 -                   กก. 22.54                -                    3.30            -                    -                    

3.2.5 ลวดผูกเหล็ก -                   กก. 54.83                -                    -              -                    -                    

3.3      งานไมแบบ -                   ตร.ม. 201.73               -                    154.00         -                    -                    

3.4      งานหินเรียง -                   ลบ.ม. 535.90               -                    150.00         -                    -                    

3.5      งานทรายหยาบรองพื้น -                   ลบ.ม. 350.00               -                    99.00           -                    -                    

3.6      งานทอระบายน้ํา ขนาด Dia. 0.80 เมตร -                   ม. 1,535.05            -                    241.00         -                    -                    

แบบ ปร.4

ลําดับที่ รายการ ปริมาณ หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ
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ประมาณราคาคากอสราง โครงการขุดลอกคลองเคย แบบเลขที่ -

สถานที่กอสราง หมูที่ 5, 6, 9, 11 และ 15 ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562           

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎรธานี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย)   27.00 - 27.99   บาท/ลิตร

รวมราคาคาวัสดุ

ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

แบบ ปร.4

ลําดับที่ รายการ ปริมาณ หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

4 งานโครงสรางบันได

4.1      งานคอนกรีตโครงสราง (240 ksc) -                   ลบ.ม. 2,287.85            -                    306.00         -                    -                    

4.2      งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                    

4.2.1 RB 6 -                   กก. 23.16                -                    4.10            -                    -                    

4.2.2 RB 9 -                   กก. 22.47                -                    4.10            -                    -                    

4.2.3 DB 12 -                   กก. 22.78                -                    3.30            -                    -                    

4.2.4 ลวดผูกเหล็ก -                   กก. 54.83                -                    -              -                    -                    

4.3      งานไมแบบ -                   ตร.ม. 201.73               -                    154.00         -                    -                    

4.4      งานหินเรียง -                   ลบ.ม. 535.90               -                    150.00         -                    -                    

4.5      งานทรายหยาบรองพื้น -                   ลบ.ม. 350.00               -                    99.00           -                    -                    

5 งานปองกันการกัดเซาะ

5.1      งานหินเรียง -                   ลบ.ม. 535.90               -                    150.00         -                    -                    

5.2      งานแผนใยสังเคราะห -                   ตร.ม. 63.00                -                    5.00            -                    -                    

5.3      งานทรายหยาบรองพื้น -                   ลบ.ม. 350.00               -                    99.00           -                    -                    

6 งานทอและอปุกรณประกอบ

6.1      งานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

6.1.1 ขนาด Dia. 0.80 เมตร 264.00             ม. 1,535.05            405,253.20          241.00         63,624.00           468,877.20         

6.1.2 ขนาด Dia. 1.00 เมตร -                   ม. 2,261.69            -                    290.00         -                    -                    

7 งานเบ็ดเตล็ด

7.1      งานปายชื่อโครงการ 1.00                ชุด 12,800.00           12,800.00           -              -                    12,800.00           

7.2      งานปายแนะนําโครงการ -                   ชุด 6,000.00            -                    -              -                    -                    
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สวนราชการ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดยะลา  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

ประเภท โครงการขุดลอกคลองลาโมะ และคันดินถมพรอมลูกรังบดอัดแนน (ปริมาณดนิขุดไมนอยกวา 74,100 ลูกบาศกเมตร)

เจาของโครงการ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดยะลา  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 4 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตามแบบ ยล.95-09-083

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จํานวน - แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย)   30.00 - 30.99   บาท/ลิตร

1 งานเตรียมพื้นที่ 1.3531 งานชลประทาน

2 งานดิน 1.3531 งานชลประทาน

3 งานโครงสรางทางน้ําเขา - ออก 1.2750 งานสะพานและทอเหลี่ยม

4 งานโครงสรางบันได 1.2750 งานสะพานและทอเหลี่ยม

5 งานปองกันการกัดเซาะ 1.3531 งานชลประทาน

6 งานทอและอุปกรณประกอบ 1.3531 งานชลประทาน

7 งานเบ็ดเตล็ด (ปายชื่อโครงการ) 1.0000

สรุป รวมราคาคากอสรางเปนเงิน

เงินชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี 5 %

รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ

คิดเปนเงินประมาณ (สามลานหาหมื่นส่ีพันบาทถวน)

เง่ือนไข เงินจายลวงหนา 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู 6.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7.00 %

งานกอสรางอยูในพื้นที่ ฝนชุก 1

2,909,296.95         

145,464.85           

3,054,761.80         

3,054,000.00        

12,800.00                12,800.00             

-                         -                      

-                         -                      

-                         -                      

-                         -                      

49,145.44                66,498.69

2,091,492.32            2,829,998.26

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

ลําดับที่ รายการ
คาวัสดุและคาแรงงาน

FACTOR F
คากอสรางทั้งหมด

หมายเหตุ
รวมเปนเงิน (บาท) รวมเปนเงิน (บาท)
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ประมาณราคาคากอสราง แบบเลขที่ ยล.95-09-083

สถานที่กอสราง หมูที่ 4 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561           

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย)   30.00 - 30.99   บาท/ลิตร

รวมราคาคาวัสดุ

ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1 งานเตรียมพื้นที่

1.1      งานถากถาง 32,624.00         ตร.ม. -              -                    1.31             42,737.44           42,737.44           

1.2      งานสูบน้ําระหวางกอสราง 8,900.00          ลบ.ม. (ปกติ) -              -                    0.72             6,408.00             6,408.00             

2 งานดิน

2.1      งานขุดเปดหนาดิน -                  ลบ.ม. (ปกติ) -              -                    19.06           -                    -                    

2.2      งานขุดดินดวยเครื่องจักร 29,500.00         ลบ.ม. (ปกติ) -              -                    19.06           562,270.00          562,270.00          

2.3      งานขุดลอกดวยรถขุด 44,600.00         ลบ.ม. (ปกติ) -              -                    28.69           1,279,574.00       1,279,574.00       

2.4      งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร 85 % 700.00             ลบ.ม. (แนน) -              -                    45.32           31,724.00           31,724.00           

2.5      งานลูกรังบดอัดแนน 336.00             ลบ.ม. (แนน) 288.00         96,768.00            58.62           19,696.32           116,464.32          

2.6      งานดินขุดขนทิ้ง 8,900.00          ลบ.ม. (หลวม) -              -                    11.40           101,460.00          101,460.00          

3 งานโครงสรางทางน้ําเขา - ออก

3.1      งานคอนกรีตโครงสราง -                   ลบ.ม. 3,200.00       -                    306.00         -                    -                    

3.2      งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                    

3.2.1 RB 6 -                   กก. 23.22           -                    4.10             -                    -                    

3.2.2 RB 9 -                   กก. 21.40           -                    4.10             -                    -                    

3.2.3 DB 12 -                   กก. 21.03           -                    3.30             -                    -                    

3.2.4 ลวดผกูเหล็ก -                   กก. 37.38           -                    -              -                    -                    

3.3      งานไมแบบ -                   ตร.ม. 201.73         -                    154.00         -                    -                    

3.4      งานหินเรียง -                   ลบ.ม. 622.05         -                    150.00         -                    -                    

3.5      งานทรายหยาบรองพื้น -                   ลบ.ม. 313.09         -                    99.00           -                    -                    

แบบ ปร.4

ลําดับที่ รายการ ปริมาณ หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

โครงการขุดลอกคลองลาโมะ และคันดินถมพรอมลูกรังบดอัดแนน (ปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 74,100 ลูกบาศกเมตร)
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ประมาณราคาคากอสราง แบบเลขที่ ยล.95-09-083

สถานที่กอสราง หมูที่ 4 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561           

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย)   30.00 - 30.99   บาท/ลิตร

รวมราคาคาวัสดุ

ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

แบบ ปร.4

ลําดับที่ รายการ ปริมาณ หนวย
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

โครงการขุดลอกคลองลาโมะ และคันดินถมพรอมลูกรังบดอัดแนน (ปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 74,100 ลูกบาศกเมตร)

3.6      งานทอระบายน้ํา ขนาด Dia. 0.80 เมตร -                   ม. 1,495.33       -                    241.00         -                    -                    

4 งานโครงสรางบันได

4.1      งานคอนกรีตโครงสราง (240 ksc) -                   ลบ.ม. 3,200.00       -                    306.00         -                    -                    

4.2      งานเหล็กเสริมคอนกรีต -                    

4.2.1 RB 6 -                   กก. 23.22           -                    4.10             -                    -                    

4.2.2 RB 9 -                   กก. 21.40           -                    4.10             -                    -                    

4.2.3 DB 12 -                   กก. 21.03           -                    3.30             -                    -                    

4.2.4 ลวดผกูเหล็ก -                   กก. 37.38           -                    -              -                    -                    

4.3      งานไมแบบ -                   ตร.ม. 201.73         -                    154.00         -                    -                    

4.4      งานหินเรียง -                   ลบ.ม. 622.05         -                    150.00         -                    -                    

4.5      งานทรายหยาบรองพื้น -                   ลบ.ม. 313.09         -                    99.00           -                    -                    

5 งานปองกันการกัดเซาะ

5.1      งานหินเรียง -                  ลบ.ม. 622.05         -                    150.00         -                    -                    

5.2      งานทรายหยาบรองพื้น -                  ลบ.ม. 313.09         -                    99.00           -                    -                    

6 งานทอและอุปกรณประกอบ

6.1      งานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

6.1.1 ขนาด Dia. 0.80 เมตร -                   ม. 1,495.33       -                    241.00         -                    -                    

6.1.2 ขนาด Dia. 1.00 เมตร -                   ม. 2,074.77       -                    290.00         -                    -                    

7 งานเบ็ดเตล็ด

7.1      งานปายชื่อโครงการ 1.00                ชุด 12,800.00     12,800.00            -              -                    12,800.00           
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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  รื้อถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  รั้ว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเคร่ืองเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายนํ้า  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  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐน้ัน  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 
ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  
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

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
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 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  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
และการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
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 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุยี่ห้อน้ันได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งน้ี  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
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งข้ันตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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
ยื่นข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงข้ันตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน  แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบด้วย 
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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 
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หน้า   ๒๑ 
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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 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

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

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึน
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(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 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  แล้วแต่กรณี  ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว 
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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) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
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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  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน  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 
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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

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
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 
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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) 
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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 
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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 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยปีละสองครั้ง 
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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 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรีกําหนด 

(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 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐน้ันด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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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  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

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

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

ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (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  เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
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  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

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
จัดจ้างน้ัน  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ยื่นข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการน้ี  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  ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ
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) พัสดุที่รฐัต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ในกรณีที่กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

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

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน 

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

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างน้ันต่อไป 

(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

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

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน  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  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

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

ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (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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หน้า   ๓๘ 
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ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

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

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้
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  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
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  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  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  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  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 ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานน้ัน  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 รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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  หรือเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุด
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  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขน้ันไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มข้ึนใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 
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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  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง  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 
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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   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

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

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  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 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 
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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 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง   

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 
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หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างน้ันแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
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 
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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  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
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
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

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
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หน้า   ๕๒ 
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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
คุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

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

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
พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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  วรรคหนึ่ง  (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 

284



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานน้ัน 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 
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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  ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง 
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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  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
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   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 
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 
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   
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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  วรรคหนึ่ง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการน้ันได้ 

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

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจําปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
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) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หน้า   ๘ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดน้ีไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
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  เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

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  งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

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 
การซื้อหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

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) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  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 

293



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

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

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
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  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน   

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  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายตํ่าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
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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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ยื่นข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหน่ึง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง  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 
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

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

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

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

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

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

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
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  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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(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  วรรคหนึ่ง  (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 
ในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะส่ังให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
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 
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(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  ถัดจากยื่นข้อเสนอ 
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
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

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

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังน้ัน  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา 
ยื่นซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ   

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

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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
ผู้ประกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

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

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกคร้ังนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

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 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

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

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (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  โดยให้นาํความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  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  และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
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   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
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 การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง  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  หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

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

(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
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

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) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
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 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐน้ันกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปลี่ยนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐน้ันก่อนทุกกรณี   

(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

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ัน ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  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 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา   

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 
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(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   
วิธีการจ้างท่ีปรึกษา 

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

316



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
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  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสาร
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
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   

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

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  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 
ที่ปรึกษารายน้ัน   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหนึ่ง  (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   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (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) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน

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  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(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
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายน้ันและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(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
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  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 

ข้อ 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  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 

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

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
ค่าจ้างท่ีปรึกษา   

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  หรือราชการส่วนท้องถ่ินใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

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

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  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 
ในงานท่ีจ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

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 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
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 ให้บริการรายท่ีถูกต้องตาม  (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 
ผู้ให้บริการรายน้ัน   

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) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ 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  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
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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
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายน้ันและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   

(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 

329



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

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

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น 

(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) ขั้นตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ียื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน  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   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

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

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
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
จา้งออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

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

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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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 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

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  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขน้ัน 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  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   
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(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
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 ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(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  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มข้ึน
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มข้ึน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มข้ึน  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 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพื่อเป็นหลักประกัน  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 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง  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

โดยเร็วท่ีสุด 
(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 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

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

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

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
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือส่ังการ  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 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(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) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  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 
คา่เสียหาย 

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

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

343



หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินจิฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

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

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

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

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

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง  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  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ  
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 
ไปให้หน่วยงานของรัฐน้ันทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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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  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ยื่นข้อเสนอ  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) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  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 

ข้อ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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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 
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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  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐน้ันกําหนด 
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   

350



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
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐน้ันต่อไป 

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  หรือราคาท้องถ่ินของสภาพปัจจุบัน
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) ถ้าพัสดุนัน้มีราคาซื้อ  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  
(ถา้มี) 

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

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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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 หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือข้ึนไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือข้ึนไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สำหรับการบริหารโครงการด้านแหล่งน้ำ
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ภาคผนวก ซ 

ตัวอย่างเอกสารการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
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