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ค าน า 
 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โดยเริ่มจากการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีแผนปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรมรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของการเบิกจ่าย จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และบุคลากร ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และ
เกิดปัญหาข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ส่งผลให้การด าเนินงานเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ 
                ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรในคณะเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน หากมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้จัดท าใคร่ขอค าแนะน าเพ่ือที่จะได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และ
ครบถ้วนมากยิ่งข้ึนต่อไป 
    

       ผู้จัดท ำ  
                                                         นำงสำวจริำพร  เชิญขวัญ 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 หลังจากมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 โดยโอนภาควิชาสหกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์  
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เข้ามาสังกัดในคณะฯ โดยใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อแรกตั้งคณะวิชา
วิทยาการจัดการมีภาควิชาทั้งหมด 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

 การแบ่งภาควิชาในครั้งแรกนี้ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะยังไม่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาแบ่งส่วนราชการ  ต่อเมื่อผ่านคณะกรรมการพิจารณาแบ่งส่วนราชการและ
ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ .ศ. 
2530  โดยให้คณะวิชาวิทยาการจัดการประกอบด้วยภาควิชา  3 ภาควิชา  ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
และสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
 เนื่องจากพันธกิจของวิทยาลัยครูมีมากขึ้นไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเท่านั้น ยังมีการ
ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพอ่ืนๆ  อีกหลายสาขา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานนามใหม่แก่
วิทยาลัยครูทั่วประเทศทั้ง 36 แห่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจที่มีอยู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงได้พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  
          ปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชวน  หลีกภัย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ต่อรัฐสภา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลง
พระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติฉบับนี้ท าให้
สถาบันราชภัฏมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงจากเดิม  สามารถเปิดสอนได้ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา ชื่อส่วนราชการต าแหน่งทางการบริหารอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงไป เช่น คณะวิชาวิทยาการ
จัดการเปลี่ยนเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” หัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็น “คณบดี” 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ และให้สถาบัน               
ราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
           เมื่อเริ่มเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการบริหารงานใน
รูปแบบมีภาควิชา โดยจัดเป็น 2 ภาควิชา และ 1 ส านักงาน ดังนี้ 1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ 2) ภาควิชา
นิเทศศาสตร์และอุดสาหกรรมบริการ และ 3) ส านักงานคณบดี   
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ในปีการศึกษา  2552  ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยยกเลิกภาควิชาและ
กลับไปด าเนินการในรูปแบบสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา และ 1 ส านักงานคณบดี  ซึ่ง
สาขาวิชาทั้งหมดประกอบด้วย  

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 
2. สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 
3. สาขาวิชาการตลาด 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
7. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

 
    ปรัชญำ 

องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
   วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่สร้างวิทยาการเชี่ยวชาญ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าและเป็นนัก
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การยอมรับในระดับที่กว้างมาก
ยิ่งขึ้น 

 
   พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ โดยยึดมั่นหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม                             

2. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่ทันสมัยตอบสนองความ
ต้องการและพัฒนาท้องถิ่น  

3. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย การให้บริการวิชาการด้านการจัดการเชิงบูรณาการให้มี
การบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายสู่การถ่ายทอดและพัฒนาท้องถิ่น 

4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

5. ศึกษาวิจัยสหวิทยาการ และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาสู่การยอมรับในระดับ 
ที่กว้างมากยิ่งขึ้น 

6. บริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่การยอมรับในระดับที่กว้างมากยิ่งข้ึน 
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 ค่านิยมร่วม (Shared Value)  FMS 
 F:  Focus Strategic Agility หมายถึง มุ่งเน้นศักยภาพในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
 M: Managing for Innovation หมายถึง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 S: Smart System Perspective หมายถึง การมองภาพรวมเพ่ือประสมประสานระบบงาน
อย่างมืออาชีพ 
 
 อัตลักษณ์ 

บัณฑิตเชี่ยวชาญงาน บูรณาการทักษะและคุณธรรม น าวิทยาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 เอกลักษณ์ 

แหล่งพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการเชิงบูรณาการของท้องถิ่น 
 
ตราสัญลักษณ์และความหมายตราสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 
10. ความเป็นมาในการจัดท าเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 

 
ภาพที่ 1.1 ตราสัญลักษณ์และความหมายตราสัญลักษณ์ 

 
ภำพที่ 1.1 ตราสัญลักษณ์และความหมายตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 



 
4 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน จัดท าเพ่ือบอกถึงรายละเอียดงาน วิธีการท างาน 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงหลักเกณฑ์
ที่ถูกต้อง 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับผู้ที่จะต้องรับมอบหมายภาระงานใหม่ งานเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ สามารถเรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับงานทางด้านพัสดุที่ถูกต้อง
เข้าใจง่าย และรวดเร็ว 

2. เป็นแนวปฏิบัติ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการ
จัดการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เป็นมาตรฐานของงานและเป็นแนวปฏิบัติเมื่อการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันใน
อนาคต 

 
ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนการในการจัดหาพัสดุตั้งแต่วิธีตกลง
ราคา และวิธีสอบราคา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ตั้งแต่การขออนุมัติหลักการ การทาข้อตกลง การทาสัญญา การฝาก – เบิกหลักประกัน
สัญญาการส่งมอบการตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ ฯลฯ ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ค าจ ากัดความ 

“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการด าเนินการ     
อ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“พัสด”ุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกู้จากต่างประเทศ 

“กำรซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง  ทดลองและบริการที่
เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 



 
5 

 

“กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
          “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง
ออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

          “สินค้ำ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงงาน
บริการที่ รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่ าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่ า”สินค้า”นั้น 
       “บริกำร” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน  
       “งำนก่อสร้ำง” หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน

ใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน กับ
อาคาร สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่ าของงาน
บริการต้องไม่สูง กว่ามูลค่ า “งานก่อสร้าง” นั้น 
        “อำคำร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาลโรงเรียน  สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงงานอ่ืนๆซึ่งสร้าง
ขึ้นเพ่ือ ประโยชน์ใช้สอย ส าหรับ“อาคาร” นั้น เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า ถังน้ า ถนน ประปา 
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องตกแต่ง 
         “สำธำรณูปโภค” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคม
น าคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางบก ทางน้ า ท าอากาศ ทางราง หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

“งำนจ้ำงที่ปรึกษำ” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมด าหรือนิติบุคคล เพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา หรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การ
ศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ใน ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

“งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมด า
หรือนิติบุคคล เพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“กำรบริหำรพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุง รักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

“รำคำกลำง” หมายความว่า ราคาที่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นเสนอไว้ ซึ่งส ามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง มีดังนี้ 

1.  ราคาที่ได้จากการค านวณ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
2.  ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
3.  ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
5.  ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
6.  ราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่มีราคา

ตาม 1. ให้ใช้ราคาตาม 1.ก่อน ถ้ าไม่มีราคาตาม 1. แต่มีราคาตาม 2.หรือ 3. ให้ใช้ราคาตาม 2.หรือ    
3.ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม 2.หรือ 3. ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญกรณีที่ไม่มี
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ราคาตาม 1.  2. และ 3. ให้ใช้ราคาตาม 4.  5. หรือ 6. ตามล าดับก่อน โดยจะใช้ราคาตาม 4. 5. หรือ 
6 ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

 “ เงินงบประมำณ” หมายความว่า 
-  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
-  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตาม 

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
-  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมาย 
-  เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วน 

ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
 - เงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

           “หน่วยงำนของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ         
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร
ตาม รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือใน
ก ากับ ของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้ำหน้ำที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับ มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ 
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บทท่ี 2  
โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหาร

ภายในอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดในด้านการบริหารและจัดการ ดังนี้ 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แบ่ง
ออกเป็น 7 สาขาวิชา 1 ส านักงานคณะบดี และ 4  ศูนย์ (ซึ่งแต่เดิม มี 3 ศูนย์) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 
 

ภำพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
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ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
  1. ผศ.ดุสิต  ภู่ตระกูล  ต าแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา พ .ศ. 2530 - 2533  

2. ผศ.ด ารง  สิมพลีวงศ์  ต าแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา พ .ศ. 2534 - 2537  
3. นางพงษ์ศรี  บุญสุวรรณ  ต าแหน่ง คณบดี   พ .ศ. 2538 - 2541  
4. ผศ.สุเมธ  ปรมัตถ์สกุล  ต าแหน่ง คณบดี   พ .ศ. 2542 - 2545  
5. นายพิทยา  พัฒนธัญญา  ต าแหน่ง คณบดี   พ.ศ. 2546 - 2551  
6. ผศ.ดุสิต  ภู่ตระกูล  ต าแหน่ง คณบดี   พ.ศ. 2552 - 2556  
7. ผศ.นิตยา  ชนินทยุทธวงศ์  ต าแหน่ง คณบดี   พ.ศ. 2556 – 2560 
8. ผศ.ดร มานิตย์  สิงห์ทองชัย  ต าแหน่ง คณบดี   พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
 

 ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ 398 หมู่ 9 ถนน
สวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันคณะวิทยาการมีอาคารใน
ก ากับ 2 อาคาร คือ อาคาร 1 และอาคาร 10 ซึ่งเป็นอาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  
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คณะผู้บริหาร 
 

  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ  

 
4. อาจารย์ ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

กิจกรรมพิเศษ  

 
5. อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษาอาจารย์ 

 
    

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์  ศิริเขตรกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 
 

 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี อินทพิบูลย์ ที่ปรึกษาคณบดี 

 
8. นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/DFwrcKxesRi20170802102418.png
http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/qXyjoPOIYK520170802102656.png
http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/blEcCHm0sOy20170802102600.png
http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/eQFBhTBMiAm20170802102712.png
http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/KhfMVHQ6C7a20170531224006.jpg
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์   โพธิ์ศิรวัฒน ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี งามมีศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ  
4. อาจารย ์ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  

5. อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์  ศิริเขตรกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
7. นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินี อินทพิบูลย์ ที่ปรึกษาคณบดี 
9. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหน้าศูนย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การศึกษาชิงรุก 

10. 
 

อาจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัย 
และนวัตกรรม 

11. 
12. 
13. 

อาจารย์ ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม 
อาจารย์มัลลิกา  ภูมะธน 
อาจารย์เฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ 

หัวหน้าศูนย์สหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ 
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอ าไพ  สุขารมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
15. อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
16. อาจารย์ ดร.ธิติยา  ทองเกิน หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

17. อาจารย์ ดร.ภัทราพร  ตึกขาว 
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
การจัดการ 

18. อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
19. อาจารย์พงษ์ทอง   เฮครอฟท์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
20. นายวิษณุ   หล าใจชื่อ ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

 
 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  สิงห์ทองชัย ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์ รองประธาน  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  งามมีศรี กรรมการ  
4. อาจารย์ ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม กรรมการ  
5. นางทรงศรี   อิสสรมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวมาริษา  คุวานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายเสริม  เค้าสงวนศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. อาจารย์ ดร.ลภัสวัฒน์   คล้ายแสง กรรมการตัวแทนคณาจารย์ 
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10. อาจารย์ปรัศนีย์   นัยนานนท์ กรรมการตัวแทนคณาจารย์ 
11. นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวพิกุล  แก้วแดง ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางธนิดา  อินภิชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โครงสร้างส านักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างค 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 2.2 โครงสร้างส านักงานคณบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

กลุ่มงำนธุรกำร 
- นางสาวจ าเนียร เกดิสวสัดิ ์
- นางสาววรรณกานต์ สุขประเสรฐิ 
- นายภานุวัตร์      แตงนวลจันทร์ 
 
 

กลุ่มงำนวชิำกำรและบริกำรกำรศึกษำ 
- นางธนิดา อินภิชัย 
- นางสาวพิกุล แก้วแดง 
- นางสาวดาริน  จันทร์อร่าม 
- นายหิรัญ ศรีพินทุศร 

กลุ่มงำนกำรคลังและพัสด ุ
- นางสาวลักษณา ยิม้จ ารสั 
-นางสาวสุกัญญา  กลัดเชยด ี
- นางสาวจิราพร เชิญขวัญ 
- นางสาววรวีร์ บุญสิน 
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ภำพที่ 2.3 โครงสร้างส านักงานคณบดี 
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ส านักงานคณบดี มีรายละเอียดโครงสร้าง ดังนี้ 
 1. กลุ่มงานธุรการ ประกอบด้วย งานสารบรรณและธุรการ งานทรัพยากรบุคคลงานนโยบาย
และแผน 
 2. กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา ประกอบด้วย งานวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา 
งานประกันคุณภาพ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา งานดูแลระบบ งานด้านเทคนิค งาน
ด้านซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ 
 3. กลุ่มงานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย งานการเงิน  และงานพัสดุ 
 
รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่คณะวิทยำกำรจัดกำร  
1. นางปราถนา  เจียมจตุรงค์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2. นางสาวจ าเนียร เกิดสวัสดิ์ พนักงานพิมพ์ 3 
3. นายภานุวัตร์ แตงนวลจันทร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
4. นางธนิดา  อินภิชัย นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวพิกุล  แก้วแดง นักวิชาการศึกษา 
6. นายหิรัญ ศรีพินทุศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวดาริน จันทร์อร่าม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นางสาวลักษณา ยิ้มจ ารัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวจิราพร เชิญขวัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10. นางสาววรวีร์ บุญสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12.  นางสาววรรณกานต์  สุขประเสริฐ                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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 บุคลำกรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ในปีการศึกษา 2562  คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 68 คน 

 
ตำรำงท่ี 2.1 แบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ประเภทของ
บุคลำกร 

ใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

อำจำรย ์
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ รวม 

ข้าราชการ 7 11 1 - 1 20 
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

26 8 - - 12 46 
ลูกจ้างประจ า - - - - 1 1 
พนักงานราชการ - - - - 1 1 
รวม 33 19 1 - 15 68 
 
ตำรำงท่ี 2.2 แบ่งตามหน่วยงานย่อย       

ประเภทของบุคลำกรในคณะ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
พนักงำน
รำชกำร
รำชกำร 
พลเรือน 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

รวม 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรฯ 2 8 - - 10 
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 4 5 - - 9 
สาขาวิชาการตลาด 2 3 - - 6 
ลาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 5 - - 5 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 4 - - 9 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3 5 - - 8 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ 3 4 - - 7 
ส านักงานคณบดี 1 12 1 1 15 

 รวม 20 46 1 1 68 
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 

ปฏิบัติงานกลุ่มงานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย งานการเงิน  และงานพัสดุ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานด้านพัสดุ 
 

           การปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานเงินและพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิก-จ่ายของ
กระทรวงการคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครอบคลุมถึง นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารขอใช้และเบิกจ่ายเงิน 
รวมทั้งตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เพ่ือ
ทราบและสั่งการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 1. ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการซื้อ – จ้าง เพื่อให้การซื้อ – จ้าง
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ 
 2. ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามประกาศฯ แนวปฏิบัติการเบิก – จ่ายของมหาวิทยาลัย 
 3. ตรวจสอบการลงบัญชีคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายพัสดุ การจัดท ารายงานวัสดุ 
ครุภัณฑ์ คงเหลือสิ้นปี และตรวจสอบการจ่ายพัสดุการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี 
 4. วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง  ๆ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
 5. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 

การปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสังกัดหน่วยงานส านักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงสร้างหน่วยงานส านั กงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการไว้ 3 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานบริหารและธุรการ 2) กลุ่มงานวิชาการและ   
บริการการศึกษา  3) กลุ่มงานการคลังและพัสดุ และในงานที่รับผิดชอบของกลุ่มงานการคลังและ
พัสดุมีขอบเขตภาระงาน ดังนี้ 
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1.งานเบิกจ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง  
1.1 งานเบิก – จ่าย จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 

1.1.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
1.1.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท  

        1.2 งานเบิก – จ่าย จ้างเข้าเล่มเอกสารประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 
     1.2.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  

1.2.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท  
   1.3 งานเบิก – จ่าย จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 

1.3.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
1.3.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

1.4 งานเบิก – จ่าย จ้างพิมพ์และปริ้นพร้อมเข้าเล่มสรุปผล/ จัดสัมมนา/ โครงการ 
1.4.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
1.4.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

1.5 งานเบิก – จ่าย จ้างพิมพ์หรือเขียนใบประกาศนียบัตร ประกอบการจัดสัมมนา/ 
โครงการ 

     1.5.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
1.5.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

1.6 งานเบิก – จ่าย จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าห้องประชุม ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 
(กรณีจัดให้นักศึกษา, กรณีจัดให้บุคคลภายนอก) 

1.6.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
1.6.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

1.7 งานเบิก – จ่าย ค่าเช่าห้องประชุม ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ  
1.7.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  

       1.7.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
1.8 งานเบิก – จ่าย คา่เช่าอุปกรณ์ ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ  

            1.8.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
      1.8.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

1.9 งานเบิก – จ่าย ของที่ระลึก  
           1.9.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
           1.9.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท  

1.10 งานเบิก – จ่าย ท าป้ายไวนิล 
             1.10.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                 1.10.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

1.11 งานเบิก – จ่าย จ้างซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ 
       1.11.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  

            1.11.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท     
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1.12 งานเบิก – จ่าย ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ  
             1.12.1  ขนาดโดยสารไม่เกิน 16 ที่นั่ง (2,000 บาท/ คัน/ วัน) 
              1.12.2  ขนาดโดยสารไม่เกิน 44 ที่นั่ง (8,000 บาท/ คัน/ วัน) 
             1.12.3  ขนาดโดยสารตั้งแต่ 45 ที่นั่ง (12,000 บาท/ คัน/ วัน) 

1.13 งานเบิก – จ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์สาขาวิชาฯ 
            1.13.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
              1.13.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

1.14 งานเบิก – จ่าย งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม  
             1.14.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                 1.14.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
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บทที่  3 
   หลักเกณฑ์และเทคนิคการปฏิบัติงานวิธีการปฏิบตังิาน 
 

การบริหารงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนราชการจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 , แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 , แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541, 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 , แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
7) พ.ศ.2552 โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 
   
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2538 ,แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539, แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541, แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 , แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
มีหลักในการปฏิบัติงานคือ “การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดหา ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้ เสนอราคาหรือผู้ เสนองาน  เว้นแต่กรณีที่มี
ลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ
ด าเนินการตั้งแต่การขออนุมัติหลักการ การจัดท าข้อตกลง สัญญา การฝาก – เบิก หลักประกันสัญญา 
การส่งมอบการตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจด้วย” 
 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
            การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีเหตุผลในการประกาศใช้ เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แนวทางการปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานพัสดุ ส านักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
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วิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56 (2) (ข) 
 

แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีวงเงินซื้อจ้าง ตั้งแต่ 1- 4,999   บาท 
2. กรณีวงเงินซื้อจ้าง ตั้งแต่ 5,000 – 99,999   บาท 
3. กรณีวงเงินซื้อจ้าง ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท 

   
 

1. กรณีวงเงินซื้อจ้าง ตั้งแต่  1 – 4,999   บาท   
     เอกสารประกอบการจัดท าซื้อจ้าง 

1.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 
1.2 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
1.3 จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง(แบบฟอร์มเขียนมือ) 
1.4 จัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุและใบเบิกพัสดุ(แบบฟอร์มเขียนมือ) 
1.5 บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี NAGA    

                ใบขออนุมัติ 
      ใบติดใบเสร็จ 
      งบหน้าใบส าคัญรับเงิน 
 
2. กรณีวงเงินซื้อจ้าง ตั้งแต่ 5,000 – 99,999   บาท 

2.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 
                 2.2  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ในระบบ E –GP 
       2.3  จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
       2.4  จัดท าใบสั่งจ้าง 
 2.5  จัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุและใบเบิกพัสดุ NAGA 
 2.6  บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี NAGA  

 

                          ใบขออนุมัติ 
                ใบติดใบเสร็จ       

                          งบหน้าใบส าคัญรับเงิน 
 
 บิลเงินสด,ใบเสร็จรับเงิน ,ใบส าคัญรับเงิน          ไม่ผ่าน GFMIS  
        ( เงินงบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ)   
 บิลส่งของ , ใบแจ้งหนี้           ผ่าน GFMIS (เฉพาะเงินงบประมาณ) 
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        กรณีวงเงินซื้อจ้าง ตั้งแต่ 100,000 – 499,999   บาท 
2.1  จัดท าแบบส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 
2.2  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ในระบบ E-GP 

    กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้แนบไฟล์ ราคาอ้างอิงของ ปปช. 
    กรณจีัดจ้างงานก่อสร้าง ให้แนบไฟล์ ราคากลาง (BOQ) 

                 3.3  จัดท าค าสั่งคณะกรรมการก าหนดราคา, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุม
งาน  (เฉพาะงานก่อสร้าง) 
                 3.4  จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
                  3.5  จัดท าบันทึกข้อความ เพ่ือจัดท าสัญญาซื้อจ้างส่งที่กลุ่มงานพัสดุ พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้ 
                         3.5.1 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
                         3.5.2 ใบเสนอราคา 
                         3.5.3 Spec 
                         3.5.4 เอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
                  3.6  จัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุและใบเบิกพัสดุ 
                  3.7  บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี  NAGA 
                  3.8  จัดส่งใบเบิกครุภัณฑ์ส่งให้กลุ่มงานพัสดุ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท าการตรวจ
รับพัสดุ แล้วเสร็จ 
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กิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน  
 

  การปฏิบัติงานด้านงานพัสดุจะเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส ตามรายละเอียดของ
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม แสดงดังตารางที่ 3.1 
  

  ตารางท่ี 3.1 กิจกรรมและแผนปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 

รายการ /
กิจกรรม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.เบิกจ่าย 
จัดซ้ือ – จ้าง  
ตามกิจกรรม 
และโครงการ  
ระบบบัญชีสาม
มิติ (Acct 3D) 
และ ระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ e-GP 
 

            

2.เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์  
ระบบบัญชีสาม
มิติ (Acct 3D)
และ  
ระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ 
e-GP 

            

3.จัดท า
ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์เพ่ือ
การตรวจสอบ  
ระบบบัญชีสาม
มิติ (Acct 3D)
และ  
ระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ 
e-GP 
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         เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

 การปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิก -จ่ายของ
กระทรวงการคลัง และ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครอบคลุมถึง นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารขอใช้และเบิกจ่ายเงิน 
รวมทั้งตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เพ่ือ
ทราบและสั่งการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1.ตรวจสอบเอกสารส าคัญ ในการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ  ขององค์กรมีประสิทธิภาพ                         
การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ 

2. ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามประกาศฯแนวปฏิบัติการเบิก – จ่ายทุนอุดหนุนการท าวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

3. ลงบัญชีคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายพัสดุ การจัดท ารายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือสิ้นปี 
และตรวจสอบการจ่ายพัสดุการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี 
 4. วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านพัสดุ ชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
         5. ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

ขอบเขตภาระงานที่รับผิดชอบ 
 

         การปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสังกัดหน่วยงานส านักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงสร้างหน่วยงานส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ไว้  3 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานบริหารและธุรการ 2) กลุ่มงานวิชาการและ
บริการการศึกษา 3) กลุ่มงานการคลังและพัสดุ และในงานที่รับผิดชอบขอบกลุ่มงานการคลังและพัสดุ
มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้ 
 

1. งานเบิกจ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบบัญชีโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง ระบบ Grow 
Finance Management Information System (3D) 

2. งานเบิกจ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP    
3. งาน เบิ กจ่ ายทุน อุดหนุ นวิ จั ย ของคณาจารย์  วิ จั ย ในชั้ น เ รี ยนและงาน พัสดุ                              

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  การปฏิบัติงานด้านพัสดุ รับเรื่องการซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ ซ่อมแซมด้านงานอาคาร
สถานที่ ของ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบการเบิก-จ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งตาม
ขั้นตอน การปฏิบัติงานและ Workflow จะใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
           หน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุประกอบด้วยการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนของแต่ละรายการ โดยมีการจัดท าเอกสารและหลักฐานตามรูปแบบ และ แบบฟอร์มที่ก าหนด 
ซึ่งมีข้ันตอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน แสดงดังตารางภาพที่ 3.2 
 

1.งานเบิกจ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง  
1.1 งานเบิก – จ่าย จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 
     1.1.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
     1.1.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท  
1.2 งานเบิก – จ่าย จ้างเข้าเล่มเอกสารประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 
     1.2.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
     1.2.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท  
1.3 งานเบิก – จ่าย จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 
     1.3.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
     1.3.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
1.4 งานเบิก – จ่าย จ้างพิมพ์และปริ้นพร้อมเข้าเล่มสรุปผล/ จัดสัมมนา/ โครงการ 
     1.4.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
     1.4.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

           1.5 งานเบิก – จ่าย จ้างพิมพ์หรือเขียนใบประกาศนียบัตร ประกอบการจัดสัมมนา/ 
โครงการ 

     1.5.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
     1.5.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

 1.6 งานเบิก – จ่าย จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าห้องประชุม ประกอบการจัดสัมมนา/ 
โครงการ (กรณีจัดให้นักศึกษา , กรณีจัดให้บุคคลภายนอก ) 

      1.6.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
      1.6.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 

 1.7 งานเบิก – จ่าย ค่าเช่าห้องประชุม ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ  
                     1.7.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                     1.7.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
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 1.8 งานเบิก – จ่าย ค่าเช่าอุปกรณ์ ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ  
                     1.8.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                     1.8.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
 1.9 งานเบิก – จ่าย ของที่ระลึก  
                     1.9.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                     1.9.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท  
 1.10 งานเบิก – จ่าย ท าป้ายไวนิล 
                     1.10.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                     1.10.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
 1.11 งานเบิก – จ่าย จ้างซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ 
                    1.11.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                    1.11.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท     
 1.12 งานเบิก – จ่าย ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ  
   1.12.1  ขนาดโดยสารไม่เกิน 16 ที่นั่ง ( 2,000 บาท/ คัน / วัน ) 
       1.12.2  ขนาดโดยสารไม่เกิน 44 ที่นั่ง ( 8,000 บาท/ คัน / วัน ) 
       1.12.3  ขนาดโดยสารตัง้แต่ 45 ที่นั่ง ( 12,000 บาท/ คัน / วัน ) 
 1.13. งานเบิก – จ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์สาขาวิชาฯ 
                     1.13.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                     1.13.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
 1.14. งานเบิก – จ่าย งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม  
                     1.14.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
                     1.14.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
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ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 

1.งานเบิกจ่ายจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 1.1 งานเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
ประกอบการจัดสัมมนา / โครงการ   
   1.1.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 
5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
 

1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

         รับเรื่องเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการจัดสัมมนา / 
โครงการ จากอาจารย์ ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย  ใน
แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) เบิกค่า ถ่าย
เอกสาร จะอยู่ในหมวด ค่าวัสดุ  และต้องระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อ
กิจกรรม จ านวน..........ชุด /เล่ม ๆ ละ ...........แผ่นละ..............บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................บาท  โดยให้เบิกจ่าย  ได้ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสารแผ่นละ 0.30 – 0.35  บาท เอกสารที่แนบการเบิกครบและ
ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก     
มีดังนี ้
    1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
    2. ใบเสนอราคา  
    3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
    4. ก าหนดการ 
    5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........ 
    6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
    7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
    8. ใบส าคัญรับเงิน / ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด  
    9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน /                
       ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
   10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
     1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
     2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที ่
     3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
     4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ
เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
   (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
   (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /     
        สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
   (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ  
       เฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
   1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
      (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
      (5)  ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
      (6)  ใบติดใบเสร็จ    
      (7)  ใบเบิกพัสดุ 
      (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
      (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ            
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
     1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  
     3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
     หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)  

   1.1.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 
5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 

   1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

       รับเรื่องเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 
จากอาจารย์   ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย ในแบบ
ส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) เบิกค่า ถ่ายเอกสาร 
จะอยู่ในหมวด ค่าวัสดุ  และต้องระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม 
จ านวน..........ชุด /เล่มๆละ ...........แผ่นละ...............บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น................บาท   โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 
0.30 – 0.35  บาท เอกสารที่แนบการเบิกครบและถูกต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก มีดังนี ้
    1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
    2. ใบเสนอราคา  
    3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
    4. ก าหนดการ 
    5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........ 
    6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
    7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
    8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
    9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน / 
      ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
   10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
  1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
  2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
  4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ
เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
   (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
         ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
   (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /              
         สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
   (3)  รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ               
        ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
   (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
   (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง   
        รซจ.วจก............  (e – GP) 
   (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
        สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
   (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่..............(e – GP) 
   (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)                     
       

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
   1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
    (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
    (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
    (11)  ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
    (12)  ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
    (13)  ใบติดใบเสร็จ  
    (14)  ใบเบิกพัสดุ 
    (15)  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
    (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
    (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
            ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
    (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน   ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ        
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
   1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)/ พัสดุ   (กรณีเป็น          
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

  1.2 งานเบิกค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 
ประกอบการจัดสัมมนา / โครงการ  
     1.2.1 รายการยอดเบิกจ่ายไม่
เกิน 5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการจัดสัมมนา / 
โครงการ จากอาจารย์   ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย  
ในแบบส า รวจความต้ องการจั ดซื้ อ  – จัดจ้ า ง  (แบบพัสดุ  3)                  
เบิกค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร จะอยู่ในหมวด ค่าใช้สอย และต้องระบุ             
ชื่อเรื่องโครงการฯ  ชื่อกิจกรรม จ านวน.......... เล่ม ๆ ละ ........... รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น................บาท   โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าเข้าเล่ม             
ดูตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย เอกสารที่แนบการเบิกครบและ
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ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก         
มีดังนี ้
    1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
    2. ใบเสนอราคา  
    3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
    4. ก าหนดการ 
    5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........ 
    6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
    7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
    8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
    9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/                 
       ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
   10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
   1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
   2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
      (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก............      
      (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/     
        สั่งจ้าง รงผ.วจก.......  
      (3) รายละเ อียดของพัสดุ  ขอบเขตงานหรือรายละเ อียด 
คุณลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
 (ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
   1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
   2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
      (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
      (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
      (6) ใบติดใบเสร็จ    
      (7) ใบเบิกพัสดุ 
      (8) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
      (9) งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ              
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
    1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
    3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 

   1.2.2 รายการยอดเบิกจ่ายเกิน 
5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

       รับเรื่องเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ 
จากอาจารย์    ผู้ เบิก  ตรวจเอกสารเรื่ องที่ เบิก รหัส เบิกจ่ าย                         
ในแบบส ารวจความต้ องการจัดซื้ อ  – จัดจ้ า ง  (แบบพัสดุ  3 )               
เบิกค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร จะอยู่ในหมวด ค่าใช้สอย และต้องระบุ             
ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม จ านวน.......... เล่ม ๆ ละ ........... รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น................บาท โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้  ค่าเข้าเล่ม                    
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ดูตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย   เอกสารที่แนบการเบิกครบและ
ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก                         
มีดังนี ้
    1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
    2. ใบเสนอราคา  
    3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
    4. ก าหนดการ 
    5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
    6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
    7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
    8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
    9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/ 
        ใบส่งของ  (แต่ละกรณี) 
   10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
  1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
  2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
  4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
  สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ
เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
   (1) ใบบนัทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก........  
       ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
   (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /                 
       สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
   (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ               
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       ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
   (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
   (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  
         รซจ.วจก............  (e – GP) 
   (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
         สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
   (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่............... (e – GP) 
   (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)    

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

           ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่าน
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่าน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
         (9)   ใบสั่งซ้ือ/ ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
         (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
         (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
         (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
         (13)   ใบติดใบเสร็จ  
         (14)   ใบเบิกพัสดุ 
         (15)  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณี เงิน
แผ่นดิน) 
         (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
          (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) 
          (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
6. กรรมการตรวจรับพัสดุ  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ            

ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 
7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
    1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
    3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
          หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

          ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร         
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ (กรณีเป็น       
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

  1.3 งานเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่มเอกสาร ประกอบการ
จัดสัมมนา / โครงการ 
    1.3.1 รายการยอดเบิกจ่าย 
ไม่เกิน 5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเร่ือง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  ประกอบการ            
จัดสัมมนา/ โครงการ จากอาจารย์  ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก 
รหั ส เบิ กจ่ าย  ในแบบส า รวจความต้ อ งการจั ด ซื้ อ  – จั ดจ้ า ง                      
(แบบพัสดุ 3) เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จะอยู่ในหมวด             
ค่าวัสดุ  และต้องระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม จ านวน..........
ชุด/ เล่ม ๆ ละ............แผ่นละ ...........เป็นเงิน.......................ค่าเข้าเล่ม
เล่มๆละ.............xเล่ม เป็นเงิน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................บาท    
โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 0.30 – 0.35 บาท และ
ค่าเข้าเล่มดูตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย  เอกสารที่แนบ              
การเบิกครบและถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                  
โดยมีเอกสารแนบเบิก มีดังนี้ 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ..... 
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      6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
      7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
      8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
      9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/        
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
     10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
  สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม
การ เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
         (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
         (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 
/ สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
         (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (5)  ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
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       (6)  ใบติดใบเสร็จ    
       (7)  ใบเบิกพัสดุ 
       (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
       (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ             
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
         หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
( regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เ พ่ือเก็บ เข้ าแฟ้มพัสดุ               
และเอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 

  1.3.2 รายการยอดเบิกจ่าย           
เกิน 5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประกอบการ           
จัดสัมมนา / โครงการ จากอาจารย์  ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก 
รหัส เบิกจ่ าย   ในแบบส ารวจความต้องการจั ดซื้ อ  – จัดจ้ า ง                     
(แบบพัสดุ 3) เบิกค่า จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จะอยู่ในหมวด           
ค่าวัสดุ  และต้องระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม จ านวน..........
ชุด/เล่ม ๆ ละ............แผ่นละ ...........เป็นเงิน.......................ค่าเข้าเล่ม
เล่มๆละ.............x เล่ม เป็นเงิน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................บาท      
โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 0.30 – 0.35 บาท และ
ค่าเข้าเล่มดูตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย   เอกสารที่แนบ            
การเบิกครบและถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                  
โดยมีเอกสารแนบเบิก มีดังนี้ 
          1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
          2. ใบเสนอราคา  



37 
 

                                                       คู่มือกำรปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  
 

งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
       4. ก าหนดการ 
       5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........ 
       6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
       7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
       8. ใบส าคัญรับเงิน / ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด  
       9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/        
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
      10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม             
การเบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
         (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
         (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 
/ สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
          (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ      
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
          (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
          (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  
         รซจ.วจก............  (e – GP) 
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          (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติสั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
          (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............     
(e – GP) 
          (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)                                       

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
        (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
        (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
        (13)   ใบติดใบเสร็จ  
        (14)   ใบเบิกพัสดุ 
        (15)  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP)                      
(กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 
3D) 
        (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุท า
การตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
   1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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   2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร          
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)/ พัสดุ (กรณีเป็น           
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

  1.4 งานเบิกค่า จ้างพิมพ์เอกสาร
และปริ้นพร้อมเข้าเล่มประกอบการ
จัดสัมมนา/ โครงการ พร้อมปริ้นงาน                                        
     1.4.1  ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 
5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกค่าจ้ างพิมพ์เอกสารประกอบการจัดสัมมนา/ 
โครงการ จากอาจารย์   ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย  
ในแบบส ารวจความต้ องการจัดซื้ อ  – จัดจ้ า ง  (แบบพัสดุ  3 )                  
เบิกค่า  จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมปริ้น จะอยู่ในหมวด ค่าวัสดุ  และต้อง
ระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม จ านวนแผ่น x………….แผ่น  เป็น
เงิน ................. บาท โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าจ้างพิมพ์พร้อมปริ้น 
แผ่นละ 10 -15  บาท และค่าเข้าเล่มดูตามความเหมาะสม             ของ
การเบิกจ่าย เอกสารที่แนบการเบิกครบและถูกต้องเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก มีดังนี้ 
        1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
        2. ใบเสนอราคา  
        3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
        4. ก าหนดการ 
        5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
        6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
        7.บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
        9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/         
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
        10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 
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2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ
เบิก – จ่าย เ พ่ือจัดล าดับที่ เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียน             
คุมพัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชี สาม
มิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
        (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/  
สั่งจ้าง รงผ.วจก.......  
         (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียด      
คุณลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  

       ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติ เรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่าน               
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (6)  ใบติดใบเสร็จ     
        (7)  ใบเบิกพัสดุ 
        (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
        (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ                 
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 
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7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
         หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร    
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เ พ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ                  
และเอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 

   1.4.2 ยอดเบิกจ่ายเกิน                   
5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการจัดสัมมนา / 
โครงการ จากอาจารย์   ผู้เบิกตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย  
ในแบบส ารวจความต้ องการจัดซื้ อ  – จัดจ้ า ง  (แบบพัสดุ  3 )                  
เบิกค่าจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มสรุปผล จะอยู่ในหมวด ค่าวัสดุ  
และต้องระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม จ านวนแผ่น ........ 
x………….แผ่น เป็นเงิน ................. บาท โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าจ้าง
พิมพ์พร้อมปริ้น แผ่นละ 10 -15  บาท และค่าเข้าเล่ม ดูตามความ
เหมาะสมของการเบิกจ่าย เอกสารที่แนบการเบิกครบ และถูกต้อง
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก มีดังนี้ 
         1. แบบส ารวจความตอ้งการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
         6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
         9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/        
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
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   10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
  1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
  2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
  4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม             
การเบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
       (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /              
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ               
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (4) ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (5) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก............  
(e – GP) 
       (6) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
       (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............        
(e – GP) 
       (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)            

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
   1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
   3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 
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5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
       (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
       (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
        (13)   ใบติดใบเสร็จ  
        (14)   ใบเบิกพัสดุ 
        (15)  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณี เงิน
แผ่นดิน) 
        (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1)  ระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) 
        (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ              
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร            
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เ พ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ                   
และเอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)/ พัสดุ (กรณีเป็น          
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      
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  1.5.งานเบิกค่า จ้างพิมพ์พร้อม 
ปริ้น / เขียนใบประกาศนียบัตร 
ประกอบการจัดสัมมนา                    
     1.5.1 ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 
บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกค่าจ้างพิมพ์พร้อมปริ้น / เขียนใบประกาศนียบัตร 
ประกอบการจัดสัมมนา / โครงการ จากอาจารย์ ผู้เบิก ตรวจเอกสาร
เรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย  ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
(แบบพัสดุ 3) เบิกค่าจ้างพิมพ์พร้อมปริ้น / เขียนใบประกาศนียบัตร  
จะอยู่ในหมวด ค่าวัสดุ  และต้องระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม 
วันที่ สถานที่ ชื่อผู้ลงนาม โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าจ้างพิมพ์พร้อมปริ้น
งาน / เขียนใบประกาศนียบัตรให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 6 บาทต่อใบ              
ดูตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย  เอกสารที่แนบการเบิกครบ  
และถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบ
เบิก มีดังนี ้
        1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
        2. ใบเสนอราคา  
        3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
        4. ก าหนดการ 
        5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
        6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
        7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
        9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/        
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
        10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
        1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
        2. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
        3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/   
สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
         (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
         (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
         (6)  ใบติดใบเสร็จ    
         (7)  ใบเบิกพัสดุ 
         (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
         (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ             
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        เสนอหัวหน้าส านักงานคณบดี 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสารใน
ระบบรับ – ส่งและติดตามเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 
แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และเอกสารต้นฉบับส่ง
การเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 

    1.5.2 ยอดเบิกจ่าย เกิน 5,000 
บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 
 

          รับเรื่องเบิกค่าจ้างพิมพ์พร้อมปริ้น/ เขียนใบประกาศนียบัตร 
ประกอบการจัดสัมมนา/ โครงการ จากอาจารย์ ผู้เบิก ตรวจเอกสาร
เรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย  ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
(แบบพัสดุ 3) เบิกค่าจ้างพิมพ์พร้อมปริ้น / เขียนใบประกาศนียบัตร  
จะอยู่ในหมวด ค่าวัสดุ  และต้องระบุ ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม 
วันที่ สถานที่ ชื่อผู้ลงนาม โดยให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ ค่าจ้างพิมพ์พร้อมปริ้น
งาน/ เขียนใบประกาศนียบัตรให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 6 บาทต่อใบ         
ดูตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย  เอกสารที่แนบการเบิกครบและ
ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก             
มีดังนี ้
           1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
           2. ใบเสนอราคา  
           3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
           4. ก าหนดการ 
           5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.. 
           6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
           7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
           8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
           9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/        
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
          10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
  4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม           
การเบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........ระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
       (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /              
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบญัชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (3) รายละเอียดของพัสดุ  ขอบเขตงานหรือรายละเอียด           
คุณลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก......... 
(e – GP) 
       (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
       (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............       
(e – GP) 
       (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)                                              

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
        (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
      (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
      (11)  ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
      (12)  ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
      (13)  ใบติดใบเสร็จ  
      (14)  ใบเบิกพัสดุ 
      (15) ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
      (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
      (17)  ใบขออนุมัติ เบิกเงิน (แบบ กง.1)  ระบบบัญชีสามมิติ      
(Acct 3D) 
      (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน   ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ               
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร         
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เ พ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ                 
และเอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ (กรณีเป็น          
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

1.6. งานเบิกค่า จ้างจัดสถานที่ 
ประกอบการจัดการสัมมนา /  
โครงการ  /  กิจกรรม 
   1.6.1 กรณีจัดให้นักศึกษา 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 

        รับเรื่องเบิกค่า จ้างจัดสถานที่  ประกอบการจัดสัมมนา / 
โครงการ จากอาจารย์ ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก รหัสเบิกจ่าย   
ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) ค่าจ้าง          
จัดสถานที่ (กรณีจัดให้นักศึกษา) จะอยู่ในหมวด ค่าใช้สอย  และ             
ในใบส าคัญรับเงินจะต้องระบุว่า ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก สถานที่ วันที่  รายละเอียดของการจัดสถานที่ เช่น ประกอบด้วย 

ดอกไม้ที่วางไว้บนโต๊ะลงเบียน โพเดียม โต๊ะรับรองวิทยากรฯ โดย
เบิกจ่ายได้ครั้งละ 600 บาท   เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว                                    
ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ  (Acct 3D) เ พ่ือจัดพิมพ์เอกสาร            
ใบเอกสาร 
          1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
          2. ใบเสนอราคา  
          3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
          4. ก าหนดการ 
          5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
          6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
          7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
          8. ใบส าคัญรับเงิน / ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด  
          9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน / 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
         10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
        1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
        2. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
        3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /     
สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (6)  ใบติดใบเสร็จ    
        (7)  ใบเบิกพัสดุ 
        (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
        (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ              
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
( regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เ พ่ือเก็บ เข้ าแฟ้มพัสดุ               
และเอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 

    1.6.2 กรณีจัดให้บุคคลภายนอก  
 
 

        รับ เรื่ อง เบิกค่ าจ้ า งจ้ างจัดสถานที่  การ เช่ าห้องประชุม 
ประกอบการจัดการสัมมนา / โครงการ จากอาจารย์ ผู้เบิก ตรวจ    
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 

1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 
 

เอกสารเรื่องที่ เบิก ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง           
(แบบพัสดุ 3) เบิกค่าจ้างจัดสถานที่  (กรณีจัดให้บุคคลภายนอก)           
จะอยู่ ในหมวด ค่าใช้สอย และในใบส าคัญรับเงินจะต้องระบุว่า           
ชื่อเรื่องโครงการฯ  ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ รายละเอียดของการจัด
สถานที่ เช่น ประกอบด้วย ดอกไม้ที่วางไว้บนโต๊ะลงเบียนโพเดียม     
โต๊ะรับรองวิทยากรฯ โดยเบิกจ่ายได้ครั้งละ 1,000 บาท เมื่อตรวจสอบ
เอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)                 
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสารใบเอกสาร 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 
         6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
         9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/        
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
        10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
        1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
        2. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
        3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/    
สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
       (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (6)  ใบติดใบเสร็จ    
       (7)  ใบเบิกพัสดุ 
       (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
       (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ      
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะบบรั บ  – ส่ ง แล ะติ ด ต าม เ อกส า รก า ร เบิ ก  -  จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 
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1.7 งานเบิก – จ่าย  การเช่าห้อง
ประชุม ประกอบการจัดการสัมมนา 
/  โครงการ / กิจกรรม                      
    1.7.1 ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 
บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

         รับเรื่องเบิกค่าเช่าห้องประชุม ประกอบการจัดการสัมมนา/  
โครงการ จากอาจารย์ ผู้เบิก ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก ในแบบส ารวจ
ความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) เบิกค่า เช่าห้องประชุม 
ประกอบการจัดการประชุมสัมมนา/ โครงการ/ กิจกรรม  จะอยู่           
ในหมวด ค่าใช้สอย และในใบส าคัญรับเงินจะต้องระบุว่า ชื่อเรื่อง
โครงการฯ ชื่อกิจกรรม โดยให้เบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของ               
การเบิกจ่าย เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชี
สามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสารใบเอกสาร 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
        4. ก าหนดการ 
        5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
        6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
        7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
        9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/ 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
       10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่าย เ พ่ือจัดล าดับที่ เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียน             
คุมพัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสาม
มิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
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       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/     
สั่งจ้าง รงผ.วจก.......  
        (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5.ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
       (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (6)  ใบติดใบเสร็จ    
       (7)  ใบเบิกพัสดุ 
       (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
       (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ           
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสารใน
ระบบรับ – ส่งและติดตามเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 
แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และเอกสารต้นฉบับ         
ส่งการเงนิ (ส านักงานอธิการบดี) 
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    1.7.2 ยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 
บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับ เรื่ อง เบิกค่ าจ้ า งจ้ างจัดสถานที่  การ เช่ าห้องประชุม 
ประกอบการจั ดการสั มมนา/  โครงการ  จากอาจารย์ ผู้ เ บิ ก                  
ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
(แบบพัสดุ  3 )  ถ้ า เบิ กค่ า  เช่ าห้ อ งประชุ ม  ประกอบการจั ด                     
การประชุมสัมมนา/ โครงการ/ กิจกรรม จะอยู่ในหมวด ค่าใช้สอย  
และในใบส าคัญรับเงินจะต้องระบุว่า ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม 
โดยให้เบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย เมื่อตรวจสอบ
เอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  เพ่ือจัดพิมพ์เอกสารใบเอกสาร 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
         6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
         7.บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
         9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน / 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
        10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
        1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
        2 เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม          
การเบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
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(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก........       
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
       (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/             
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ              
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก............  
(e – GP) 
       (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
        (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............        
(e – GP) 
        (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)                    

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
 (ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
       (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
       (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
       (11)  ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (12)  ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
       (13)  ใบติดใบเสร็จ  
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      (14) ใบเบิกพัสดุ 
      (15) ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
      (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
      (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 
3D) 
       (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน   ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ            
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
 (ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก -
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะบบรั บ  – ส่ ง แล ะติ ด ต าม เ อกส า รก า ร เบิ ก  -  จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)/ พัสดุ (กรณีเป็น          
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

1.8 งานเบิกค่า การเช่าอุปกรณ์  
ประกอบการจัดการสัมมนา /  
โครงการ / กิจกรรม                    
    1.8.1 ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 
บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับ เรื่ อง เบิกค่ าจ้ า งจ้ างจัดสถานที่  การ เช่ าห้องประชุม 
ประกอบการจัดการสัมมนา /  โครงการ  จากอาจารย์  ผู้ เบิ ก                  
ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
( แ บ บ พั ส ดุ  3 )   ถ้ า เ บิ ก ค่ า  เ ช่ า อุ ป ก ร ณ์  ป ร ะ ก อบ ก า ร จั ด                        
การประชุมสัมมนา/ โครงการ  กิจกรรม จะอยู่ในหมวดค่าใช้สอย  และ
ในใบส าคัญรับเงินจะต้องระบุว่า ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม โดยให้
เบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย เมื่อตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์
เอกสารใบเอกสาร 
    1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       2. ใบเสนอราคา  
       3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
       4. ก าหนดการ 
       5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........ 
       6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
       7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
       8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด  
       9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/ 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
       10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
  1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
  2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
  4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
  สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /     
สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (6)  ใบติดใบเสร็จ    
        (7)  ใบเบิกพัสดุ 
        (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
        (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ           
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
 (ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
      1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
      2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร          
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 

1.8.2  ยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับ เรื่ อง เบิกค่ าจ้ า งจ้ างจัดสถานที่  การ เช่ าห้ องประชุม 
ประกอบการจัดการสัมมนา/  โครงการ  จากอาจารย์  ผู้ เบิ ก               
ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
(แบบพัสดุ  3 )  ถ้ า เบิ กค่ า  เช่ า อุปก รณ์  ประกอบการจั ดการ
ประชุมสัมมนา/ โครงการ/ กิจกรรม จะอยู่ในหมวด ค่าใช้สอย และใน
ใบส าคัญรับเงินจะต้องระบุว่า ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม โดยให้
เบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย  เมื่อตรวจสอบเอกสาร
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
ถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) และระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  เพ่ือจัดพิมพ์เอกสารใบเอกสาร 
        1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
        2. ใบเสนอราคา  
        3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
        4. ก าหนดการ 
        5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...... 
        6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
        7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
        9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน / 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
       10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ     

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
  สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

          ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม
การ เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
        (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /              
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ  
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
      (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
      (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก............  
(e – GP) 
      (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
        สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
      (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ . ..............         
(e – GP) 
      (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)                         

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
  สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่าน          
ระบบบัญชีสามมิติ  (Acct 3D) เ พ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอด           
ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
      (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
      (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
      (11)  ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
      (12)  ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
      (13)  ใบติดใบเสร็จ  
      (14)  ใบเบิกพัสดุ 
      (15) ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
      (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
      (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1)  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 
3D) 
       (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ            
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร         
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)/ พัสดุ (กรณีเป็น           
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

1.9 งานเบิกจ่าย  ซื้อ / จ้าง ของที่
ระลึกในโครงการ     
    1.9.1 ยอดเบิกไม่เกิน 5,000 
บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

         รับเรื่องเบิกจ่ายซื้อ/ จ้าง ของที่ระลึกในโครงการ จากอาจารย์ 
ผู้ เบิ ก  น ามาลงรั บ เรื่ อ ง เบิก  ระบุ รหั ส  ตรวจสอบเรื่ องที่ เบิ ก                         
ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง              
(แบบพัสดุ 3)  ถ้าเบิกค่า ซื้อ/ จ้าง ของที่ระลึกในโครงการจะอยู่             
ในหมวด ค่าวัสดุ  และในใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/บิลเงินสด จะต้อง
ระบุว่า ต้องลงรายละเอียดของสิ่งของที่ท าการจัดซื้อ/ จ้าง ขนาด สี 
รายละเอียดของให้ครบถ้วน  เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว                
ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ  (Acct 3D) เ พ่ือจัดพิมพ์เอกสาร                 
ใบเอกสาร 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...... 
         6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
         9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
      10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
      1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
      2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
      3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม
การ เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
      (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
      (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/     
สั่งจ้าง รงผ.วจก.......  
      (3 )  รายละเ อียดของพัสดุ  ขอบเขตงานหรือรายละเ อียด   
คุณลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (6) ใบติดใบเสร็จ    
        (7) ใบเบิกพัสดุ 
        (8) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
        (9) งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ               

ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 
7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
      1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
      2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร            
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
( regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เ พ่ือเก็บ เข้ าแฟ้มพัสดุ                  
และเอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) 

1.9.2 ยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกจ่ายซื้อ/ จ้าง ของที่ระลึกในโครงการ จากอาจารย์             
ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิก ระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก  ในแบบ
ส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) เบิกค่า เช่าอุปกรณ์ 
ประกอบการจัดการประชุมสัมมนา/ โครงการ/ กิจกรรม จะอยู่ใน
หมวด ค่าวัสดุ และในใบส าคัญรับเงินจะต้องระบุว่า ชื่อเรื่องโครงการฯ 
ชื่อกิจกรรม โดยให้เบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย เมื่อ
ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 
3D) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร
ใบเอกสาร 
        1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
        2. ใบเสนอราคา  
        3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
        4. ก าหนดการ 
        5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
        6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
        7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        8. ใบส าคัญรับเงิน / ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด  
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
        9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/        
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
       10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3.ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม
การ เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
        (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/              
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (3) รายละเอียดของพัสดุ  ขอบเขตงานหรือรายละเอียด           
คุณ ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก............  
(e – GP) 
       (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
       (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............        
(e – GP) 
       (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5.ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
      (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
      (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
      (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
      (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
      (13)   ใบติดใบเสร็จ  
      (14)   ใบเบิกพัสดุ 
      (15) ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
     (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
      (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 
3D) 
      (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ          
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร        
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)/ พัสดุ (กรณีเป็น            
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

1.10. งานเบิก – จ่าย จ้างท าป้าย          
ไวนิล                                          
    1.10.1 ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 
5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกจ่ายซื้อ/ จ้าง ของที่ระลึกในโครงการ จากอาจารย์   
ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิก ระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก  ในแบบ
ส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) เบิกค่า จ้างท าป้าย
ไวนิล จะอยู่ในหมวด ค่าวัสดุ และในใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงิน
สด จะต้องระบุว่า ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม ขนาด โดยให้เบิกจ่าย 
ตรม.ละ 150  บาท และเบิกจ่าย ตามความเหมาะสม  ของการเบิกจ่าย  
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) 
        1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
        2. ใบเสนอราคา  
        3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
        4. ก าหนดการ 
        5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 
        6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
        7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        8. ใบส าคัญรับเงิน / ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด  
        9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน / 
 ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
       10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

 2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3.ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม
การ เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก............      
       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /     
สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
       (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (6) ใบติดใบเสร็จ    
       (7) ใบเบิกพัสดุ 
       (8) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
       (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ           
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร             
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เ พ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ                  
และเอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)  

1.10 งานเบิก – จ่าย จ้างท าป้าย ไว
นิลในโครงการ  
    1.10.2 ยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 
บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องเบิกจ่ายซื้อ / จ้าง ของที่ระลึกในโครงการ จากอาจารย์           
ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิก ระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก  ในแบบ
ส ารวจความต้องการจัดซื้ อ  – จัดจ้ า ง  (แบบพัสดุ  3 )  เบิ กค่ า                       
จ้างท าป้ายไวนิล  จะอยู่ ในหมวด ค่าวัสดุ   และในใบส่งของ / 
ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด จะต้องระบุว่า ชื่อเรื่องโครงการฯ            
ชื่อกิจกรรม ขนาด โดยให้เบิกจ่าย ตรม.ละ 150  บาท และเบิกจ่าย 
ตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย  เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง 
แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
         6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน / ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด  
         9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน / 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
        10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
      1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
      2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
      3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุมการ 
เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพื่อจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
       (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /              
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ        
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก............  
(e – GP) 
       (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
       (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............        
(e – GP) 
       (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
      (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
      (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย           
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
       (13)   ใบติดใบเสร็จ  
       (14)   ใบเบิกพัสดุ 
       (15)  ข้ อ มู ล ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น สั ญ ญ า  ( e – GP)                         
(กรณีเงินแผ่นดิน ) 
       (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 
3D) 
        (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน   ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ             
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที ่3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร         
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)/ พัสดุ (กรณีเป็น          
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

1.11. งานเบิก – จ่าย ค่าจ้าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างซ่อมแซม
ต่าง ๆ                                            
     1.11.1 ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 
5,000 บาท 
 
 

        รับเรื่องขอแจ้งซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ์ จากอาจารย์ ผู้เบิก 
น ามาลงทะเบียนคุมและขออนุมัติซ่อมแซม  
         - รับเรื่องเบิกจ่ายซื้อ/ จ้าง ตรวจสอบเรื่องท่ีเบิก  ในแบบส ารวจ
ความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) เบิกค่า ซ่อมบ ารุงวัสดุ – 
ครุภัณฑ์ จะอยู่ในหมวด ค่าใช้สอย  และในใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ 
บิลเงินสด จะต้องระบุ หมายเลขครุภัณฑ์  โดยให้เบิกจ่ายตามความ
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 

1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 
เหมาะสมของการเบิกจ่าย  เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอด
ผ่าน ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...... 
         6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
         9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน/ 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
        10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 
        11. ใบแจ้งซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ์  

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /     
สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
 (ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4) ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (5) ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (6)  ใบติดใบเสร็จ    
        (7)  ใบเบิกพัสดุ 
        (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
        (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ         
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
         1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
         3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
         หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสารใน
ระบบ รับ – ส่งและติดตามเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 
แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุและเอกสารต้นฉบับ             
ส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)  

   1.11.2 ยอดเบิกจ่าย                   
เกิน 5,000 บาท 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        รับเรื่องขอแจ้งซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ์ จากอาจารย์ ผู้เบิก            
น ามาลงทะเบียนคุมและขออนุมัติซ่อมแซม - รับเรื่องเบิกจ่ายซื้อ / จ้าง 
ตรวจสอบเรื่องที่เบิก  ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
(แบบพัสดุ 3) เบิกค่า ซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ์ จะอยู่ในหมวด             
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
ค่าใช้สอย  และในใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด จะต้องระบุ 
หมายเลขครุภัณฑ์  โดยให้เบิกจ่ายตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ                 
(Acct 3D) 
         1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
         2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
         6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
         9. ส าเนาบัตรประชาชนใช้ในกรณีแนบกับใบส าคัญรับเงิน / 
ใบส่งของ (แต่ละกรณี) 
        10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 
        11. ใบแจ้งซ่อมบ ารุงวัสดุ – ครุภัณฑ์ 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม
การเบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียน           
คุมพัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชี            
สามมิติ (Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ              
e – GP   เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
        (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/              
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง   
         รซจ.วจก............  (e – GP) 
        (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
        สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
        (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............       
(e – GP) 
        (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชี ส ามมิ ติ  ( Acct 3D) เ พ่ื อ จั ด พิ ม พ์ เ อกส า ร  แล ะตั ด ยอด                          
ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
        (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
        (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ   
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
       (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
       (13)   ใบติดใบเสร็จ  
       (14)   ใบเบิกพัสดุ 
      (15)  ข้ อ มู ล ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น สั ญ ญ า  ( e – GP)                         
(กรณีเงินแผ่นดิน ) 
       (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
       (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ        
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
         หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร         
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ (กรณีเป็น               
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO    

  1.12.งานเบิกจ่าย ค่าเช่ารถยนต์
ปรับอากาศ  
          1.12.1 ค่าเช่ารถยนต์ปรับ
อากาศ ขนาดโดยสารไม่เกิน  16 ที่
นั่งขึ้นไป (2,000 / วัน / คัน) 
(กรณีเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท) 
 

  ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

         1.12.1 กรณีเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดโดยสารไม่
เกิน  16 ที่นั่ งขึ้นไป รับเรื่องเบิกจ่ าย เบิกจ่าย ค่าเช่ารถยนต์               
ปรับอากาศขนาดโดยสารไม่เกิน 16 ที่นั่งขึ้นไป จากอาจารย์  ผู้เบิก 
น ามาลงรับเรื่องเบิกระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก ว่าเอกสารที่แนบ
การเบิกครบและถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                     
โดยมีเอกสารแนบเบิก มีดังนี้ 
(กรณีพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน / เข้าร่วมอบรม / ไปราชการ / เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
             1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
             2. ใบเสนอราคา  
             3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
             4. ก าหนดการ 
             5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
             6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
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          7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
          8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด (ต้องระบุ
โครงการ กิจกรรม วันที่ เลขทะเบียนรถ) 
          9.  ส าเนาทะเบียนรถ  
         10. ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ/ เจ้าของกิจการ  
         11 .หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
         12. หนังสือเชิญประชุม/ หนังสือเชิญวิทยากร (แต่ละกรณี) 
         13. ส าเนาสัญญายืมเงินจากการเงิน (แต่ละกรณี) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
  สามมิติ (Acct 3D) 

        ตรวจเอกสารเรื่องที่เบิก ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) ถ้าเบิกค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดโดยสารไม่
เกิน  16 ที่นั่งขึ้นไป จะอยู่ในหมวด ค่าใช้สอย  และในพัสดุ 3  ต้องระบุ
ชื่อเรื่องโครงการฯ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ จ านวนวัน และตามความ
เหมาะสมของการเบิกจ่าย เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอด
ผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร  

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5.ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม
การเบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /     
สั่งจ้าง รงผ.วจก.......  
        (3)  รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ                   
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร          
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)  

1.12.1.2 ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 
ขนาดโดยสารไม่เกิน  16 ที่นั่งข้ึนไป 
(2,000 / วัน / คัน ) 
( กรณีเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท )   
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

        1.12.2 กรณีเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดโดยสาร    
ไม่เกิน 16 ที่นั่ งขึ้นไป รับเรื่องเบิกจ่าย เบิกจ่าย ค่าเช่ารถยนต์                    
ปรับอากาศขนาดโดยสารไม่เกิน 16 ที่นั่งขึ้นไป จากอาจารย์  ผู้เบิก 
น ามาลงรับเรื่องเบิกระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก ว่าเอกสารที่แนบ
การเบิกครบและถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี
เอกสารแนบเบิก มีดังนี้ 
(กรณีพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมอบรม/ ไปราชการ/ เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ) 
            1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
            2. ใบเสนอราคา  
            3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
            4. ก าหนดการ 
            5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.. 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
        6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
        7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด/ ใบส่งของ 
(ต้องระบุโครงการ กิจกรรม วันที่ เลขทะเบียนรถ ) 
        9.  ส าเนาทะเบียนรถ  
       10. ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ / เจ้าของกิจการ  
       11 .หนังสือขออนุญาตไปราชการ (แต่ละกรณี ) 
       12. รายชื่อนักศึกษา 
       13. หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ 
       14. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (แต่ละกรณี ) 
       15. หนังสือเชิญประชุม/ หนังสือเชิญวิทยากร (แต่ละกรณี ) 
       16. ส าเนาสัญญายืมเงินจากการเงิน (แต่ละกรณี) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
  (ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
         (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
          (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 
/ สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
          (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ               
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
          (4)  ใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
         (5) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก
............ (e – GP) 
         (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติสั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
         (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............      
(e – GP) 
         (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่าน            
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่าน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
        (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
        (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
        (13)   ใบติดใบเสร็จ  
        (14)  ข้ อ มู ล ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น สั ญ ญ า  ( e – GP)                        
(กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (15)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (16)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1)  ระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) 
         (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ         
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
         1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
         3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
         หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ (กรณีเป็นใบ
ส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

    1.12.2 ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ  
ขนาดโดยสารไม่เกิน 44  
ที่นั่ง (8,000 / วัน / คัน ) 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

         กรณีเบิกจ่าย ขนาดโดยสารไม่เกิน 44 ที่นั่ง 8,000 บาท / คัน / 
วัน  รับเรื่องเบิกจ่าย เบิกจ่าย ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศขนาดโดยสาร
ไม่เกิน 44 ที่นั่งขึ้นไป จากอาจารย์  ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิกระบุรหัส 
ตรวจสอบเรื่องที่เบิก ว่าเอกสารที่แนบการเบิกครบและถูกต้องเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก มีดังนี้ 
(กรณีพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมอบรม/ ไปราชการ/ เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 
          1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
          2. ใบเสนอราคา  
          3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
          4. ก าหนดการ 
          5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..... 
         6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด/ ใบส่งของ 
(ต้องระบุโครงการ กิจกรรม วันที่ เลขทะเบียนรถ ) 
         9.  ส าเนาทะเบียนรถ  
        10. ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ/ เจ้าของกิจการ  
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
        11 .หนังสือขออนุญาตไปราชการ (แต่ละกรณี ) 
        12. รายชื่อนักศึกษา 
        13. หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ 
        14. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (แต่ละกรณี ) 
        15. หนังสือเชิญประชุม/ หนังสือเชิญวิทยากร (แต่ละกรณี ) 
        16. ส าเนาสัญญายืมเงินจากการเงิน (แต่ละกรณี) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
        1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
        2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3.ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ 
เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
        (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/              
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (3)  รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ               
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (4)  ใบสั่งซื้อ/ ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก
............  (e – GP) 
       (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
        (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............       
(e – GP) 
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        (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
         1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
         3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
        (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
        (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
        (13)   ใบติดใบเสร็จ  
        (14)  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณี เงิน
แผ่นดิน) 
        (15)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (16)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 
3D) 
        (17)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน   ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ       
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร  
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ (กรณีเป็น           
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

    12.2.3 - ค่าเช่ารถยนต์ปรับ
อากาศ ขนาดโดยสารตั้งแต่ 45 ที่นั่ง
ขึ้น  (12,000 / วัน / คัน ) 
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

         กรณีเบิกจ่าย ขนาดโดยสารตั้งแต่ 45 ที่นั่งขึ้นไป 12,000 บาท 
/ คัน/ วัน  รับเรื่องเบิกจ่าย เบิกจ่าย ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศขนาด
โดยสารตั้งแต่ 45 ที่นั่งขึ้นไป จากอาจารย์  ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิก
ระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก ว่าเอกสารที่แนบการเบิกครบและ
ถูกต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแนบเบิก              
มีดังนี้  (กรณีพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมอบรม/ เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ)  
          1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
          2. ใบเสนอราคา  
         3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
         4. ก าหนดการ 
         5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.. 
         6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  
         7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
         8. ใบส าคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด/ ใบส่งของ 
 (ต้องระบุโครงการ กิจกรรม วันที่ เลขทะเบียนรถ ) 
        9.  ส าเนาทะเบียนรถ  
       10. ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ/ เจ้าของกิจการ  
       11 .หนังสือขออนุญาตไปราชการ (แต่ละกรณี) 
       12. รายชื่อนักศึกษา 
       13. หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ 
       14. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (แต่ละกรณี) 
       15. หนังสือเชิญประชุม/ หนังสือเชิญวิทยากร (แต่ละกรณี) 
       16. ส าเนาสัญญายืมเงินจากการเงิน (แต่ละกรณี) 
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2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม การ
เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ 
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
        ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
        (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ / 
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
         (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ              
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
         (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก
............  (e – GP) 
        (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
        (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............        
(e – GP) 
        (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
          (9)   ใบสั่งซ้ือ/ ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
          (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
          (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
          (12)  ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
          (13)  ใบติดใบเสร็จ  
         (14)  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (e – GP) (กรณี เงิน
แผ่นดิน) 
         (15)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน) 
          (16)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) 
          (17)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ        
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
         หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร              
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ  (กรณีเป็น              
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
1.13. งานเบิก – จ่าย ครุภัณฑ์  
    1.13.1 ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 
5,000 บาท  
 

ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 
1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 

         รับเรื่องเบิกจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน / สาขาวิชา  จากอาจารย์  
ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิก ระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก  ในแบบ
ส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) จะอยู่ในหมวด 
ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การแพทย์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์
โรงงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ส ารวจ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์               
โดยให้เบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย  เมื่อตรวจสอบ
เอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
          1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
          2. ใบเสนอราคา  
          3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
          4. ก าหนดการ 
          5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ... 
          6. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม   
          7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
          8. ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
          9. spec ครุภัณฑ์  
         10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม            
การเบิก – จ่าย เพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก............      
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /     
สั่งจ้าง  รงผ.วจก.......  
       (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯ 

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
       1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
       3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (4)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย                  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
        (5)  ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (6)  ใบติดใบเสร็จ    
        (7)  ใบเบิก 
        (8)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
        (9)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
          ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์  

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ  เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ                  
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

 เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
         1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
         3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร           
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี)  

  1.13.2 งานเบิก – จ่าย ครุภัณฑ์  
(ยอดเบิกจ่ายเกิน 5,000 บาท) 
 
ขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย 

1. รับเรื่อง ดูเอกสารที่แนบเบิก 
 

        รับเรื่องเบิกจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน/ สาขาวิชา  จากอาจารย์      
ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิก ระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก ในแบบ
ส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3) จะอยู่ในหมวด 
ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การแพทย์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์
โรงงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ส ารวจ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์              
โดยให้เบิกจ่าย ตามความเหมาะสมของการเบิกจ่าย  เมื่อตรวจสอบ
เอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชี สามมิติ  (Acct 3D)                
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร  
           1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3  
           2. ใบเสนอราคา  
           3. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
           4. ก าหนดการ 
           5. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ... 
           6. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม   
           7. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
           8. ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ บิลเงินสด  
           9. spec ครุภัณฑ ์ 
          10. ส าเนาสมุดหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีใบส่งของของร้านค้า) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
        1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ / หัวหน้าส านักงาน  
        2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
  สามมิติ (Acct 3D)  

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุม               
การเบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุม
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

พัสดุ เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ 
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP   
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
        (1)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........  
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
        (2)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ / 
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ               
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง รซจ.วจก
............  (e – GP) 
        (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
        (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............        
(e – GP) 
        (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
         1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
         3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
        (9)   ใบสั่งซ้ือ/ ใบสั่งจ้าง  (e – GP) 
        (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
         (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (12)  ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
       (13)   ใบติดใบเสร็จ  
       (14)   ใบเบิก 
       (14) ข้ อ มู ล ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น สั ญ ญ า  ( e – GP)                        
(กรณีเงินแผ่นดิน ) 
       (15)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
       (16)  ใบขออนุมัติ เบิกเงิน (แบบ กง.1) ระบบบัญชีสามมิติ     
(Acct 3D) 
       (17)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน   ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ ์

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ            
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
 (ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
        1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
        3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
        หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

        ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร         
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ (กรณีเป็นใบ
ส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

1.14. งานเบิก – จ่าย งานก่อสร้าง 
งานปรับปรุงอาคาร งานซ่อมแซม 
(วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน  
500,000 บาท)  
ในกรณี เกิน 100,000 บาท 
ต้องส่งไปท าสัญญาที่พัสดุกลางของ
มหาวิทยาลัย  

        รับเรื่องเบิกจ่าย งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร งานซ่อมแซม  
จากอาจารย์ ผู้เบิก น ามาลงรับเรื่องเบิก ระบุรหัส ตรวจสอบเรื่องที่เบิก  
ในแบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบพัสดุ 3)  จะอยู่        
ในหมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้เบิกจ่ายตามความเหมาะสมของ
การเบิกจ่าย  เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้ว ตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสารใบเอกสาร 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
 
 

        1. แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบพัสดุ 3    
        2. โครงการขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
        3. ก าหนดการ 
        4. โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 
        5. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม   
        6. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (แต่ละกรณี) 
        7. ใบส่งของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบแจ้งหนี้/ ใบก ากับภาษ ี
        8. ใบเสนอราคา 
        9. รายงานการก าหนดราคากลาง (งานออกแบบก่อสร้างและ 
ภูมิสถาปัตย์ สนอ.) 
       10. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       11. บันทึกข้อความ ขอเชิญคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       12. รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       13. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 
       14. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้จัดสรรและราคากลาง 
(ราคาอ้างอิง) 

2. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 1) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน  
       1. เสนอผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ หัวหน้าส านักงาน  
       2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       3. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
      4. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

       ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนคุมการ
เบิก – จ่ายเพ่ือจัดล าดับที่เอกสาร บันทึกเอกสารในทะเบียนคุมพัสดุ           
เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้ว ตัดยอดผ่านระบบบัญชีสามมิติ              
(Acct 3D) และตัดยอดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP                     
เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
       (1) ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง  รซจ.วจก........ 
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D)     
      (2) ใบบันทึกข้อความ รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ /              
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
สั่งจ้าง รงผ.วจก....... ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (3) รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ               
ลักษณะเฉพาะฯ ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
        (4)  ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
       (5)  ใบบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง   
รซจ.วจก............  (e – GP) 
       (6)  ใบบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ 
สั่งซ้ือจ้าง รผง.วจก...  (e – GP) 
       (7)  ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่...............         
(e – GP) 
       (8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  (e – GP)   

4. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 2) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ 
         1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
         3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ
         4. ท าบันทึกส่งไปท าสัญญาที่พัสดุกลาง  

5. ตัดยอดผ่านระบบบัญชี 
 สามมิติ (Acct 3D)  
และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e – GP    

          ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วตัดยอดผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ (Acct 3D) เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร และตัดยอดผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP  และจัดพิมพ์เอกสาร 
          (9)   ใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจ้าง  (e – GP) (ใส่เลขท่ีสัญญา) 
          (10)  ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อ 175 
          (11)   ใบตรวจรับพัสดุ  ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
         (12)   ใบตรวจรับพัสดุ (e – GP) 
         (13)   ใบติดใบเสร็จ  
         (14)    ใบเบิก 
        (15)  ข้ อ มู ล ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น สั ญ ญ า  ( e – GP)                       
(กรณีเงินแผ่นดิน ) 
        (16)  ส่งเบิกเงิน  (e – GP) (กรณีเงินแผ่นดิน ) 
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งานเบิกจ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด 
        (17)  ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
         (18)  งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน   ระบบบัญชีสามมิติ (Acct 3D) 
ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ ์

6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อให้กรรมการตรวจรับพัสดุ                 
ท าการตรวจเช็คความถูกต้องของงาน 

7. เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน 
(ครั้งที่ 3) 

เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  
         1. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         2. เสนอรองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
         3. เสนอคณบดีเซ็นอนุมัต ิ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารเสนออนุมัติตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
    หัวหน้าส านักงานคณบดี 

9. บันทึกเอกสารในระบบรับ – ส่ง 
และติดตามเอกสารการเบิก-
จ่ายเงิน (regis.nsru.ac.th) 

         ตรวจดูว่าเอกสารรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บันทึกเอกสาร   
ใ น ร ะ บ บ รั บ  – ส่ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก - จ่ า ย เ งิ น 
(regis.nsru.ac.th) แล้วถ่ายส าเนา 1 ชุด เพ่ือเก็บเข้าแฟ้มพัสดุ และ
เอกสารต้นฉบับส่งการเงิน (ส านักงานอธิการบดี) / พัสดุ (กรณีเป็น           
ใบส่งของ เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพ่ือท า PO      

        
           หมายเหตุ   เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากท าการส่งเร่ืองไปเบิกจ่ายแล้ว 
สามารถติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

 

              ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์
 แสดงดังภาพที่ 3.1  

ภาพที่ 3.1 ระบบรับ – ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
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ขั้นตอนการติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ส าหรับผู้เบิกจ่ายเงิน) 
        ส าหรับขั้นตอนการติดตามเอกสสารการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับผู้เบิกจ่ายเงิน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  
          1. เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบรับ – ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ได้ที่ 
http://regis.nsru.ac.th/pdoc/  แสดงดังภาพที่ 3.2  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.2 เข้าใช้งานระบบ 
 

2. เข้าใช้งานระบบด้วย NSRU Account ที่ออกให้โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ แสดงดังภาพที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 เข้าใช้งานระบบ NSRU Account 
 
 

http://regis.nsru.ac.th/pdoc/
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 3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถติดตามเอกสารการเบิกจ่ายได้ ดังนี้  
     3.1  คลิกที่ เมนู “ ผู้เบิกติดตามเอง” จะแสดงรายการเอกสารการเบิกจ่ายเฉพาะที่
ติดตามอยู่ ซึ่งผู้เบิกสามารถเลิกติดตามเอกสารโดยคลิกที่ปุ่ม “เลิกติดตาม”                     แสดงดัง
ภาพที่ 3.4  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4  เมนูผู้เบิกติดตามเรื่อง 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.5  รายการเอกสารเบิกจ่ายเงินเฉพาะที่ติดตามอยู่ 
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วิธีการบันทึกระบบการซือ้จ้าง Grow Finance Management Information 
System (3D) 
 

โปรแกรมระบบการซื้อจ้าง Grow Finance Management Information System 
(3D) บันทึกการซื้อ/ จ้าง ในระบบ บริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ มีรายการ ดังนี้ 
 

- บันทึกการซื้อจ้าง 
- ท าใบสั่งซ้ือ 
- บันทึกข้อมูลผู้ขาย 
- บันทึกโครงการ 
- จบการท างาน  

 
1. การซื้อ/ จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ มี 2 แบบ คือ 

           1.1 การบันทึก            Form PSI (วัสดุ) 
           1.2 การบันทึก            Form PSI (ครุภัณฑ์) 
 

1.1 การบันทึก Form PSI (วัสดุ)  
   

การบันทึก Form PSI (วัสดุ) แสดงรายละเอียด ดังนี้   
 

       ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าจอโปรแกรม แสดงดังภาพที่ 3.6    

ภาพที่ 3.6  หน้าจอโปรแกรม 
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ขั้นตอนที่ 2 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แสดงดังภาพที่ 3.7 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพที่ 3.7 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ) 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การเพ่ิมรายการซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  
-  การเพ่ิมรายการวัสดุครุภัณฑ์ (ในกรณีที่กรอกข้อมูลใหม่)  แสดงดังภาพที่ 3.8 และเพ่ิม

รายการซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 3.9 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 3.8 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ) 
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 ภาพที่ 3.9 ฟอร์มการกอรกข้อมูลการซื้อจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์หน่วยนับ หรือ ถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วย
ชื่อหน่วยนับแล้วกด           เช่น กระป๋อง แล้วจะมีรายการให้เลือก แสดงดังภาพที่ 3.10 

 
ภาพที่ 3.10 ฟอร์มรายการเลือกหน่วยนับ 
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ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์รหัส GPSC หรือถ้าต้องการค้นหา ตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตาม
ด้วยชื่อของ GPSC แล้วกด           เช่น * กล่องถ่ายเอกสาร แล้วจะมีรายการให้เลือก แสดงดังภาพที่ 
3.11 และ ภาพที่ 3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3.11 ฟอร์มรายการเลือก GPSC 

  ภาพที่ 3.12  รายการข้อมูล  GPSC 
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ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์รหัสพิมพ์รหัส ผู้ขาย หรือถ้าต้องการค้นหาชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้ว
ตามด้วยชื่อผู้ขายแล้วกด           เช่น * สมภาร แล้วจะมีรายการให้เลือกดังรูป แสดงดังภาพที่ 3.13 
และหน้าต่างรายการผู้ขาย แสดงดังภาพที่ 3.14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3.13  ฟอร์มรายการเลือกชื่อผู้ขาย 
 

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3.14  ฟอร์มรายการเลือกชื่อผู้ขาย 
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ขั้นตอนที่ 7 กรอกข้อมูลราคากลาง  แสดงดังภาพที่ 3.15  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  ภาพที่ 3.15  ฟอร์มบันทึกการซื้อจ้าง 

 
ขั้นตอนที่ 8  การเพ่ิมรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ (ในกรณีที่เคยกรอกข้อมูลมาแล้ว) พิมพ์

รหัสวัสดุและครุภัณฑ์ 12 หลัก แล้วคลิ๊กท่ี ปุ่ม  แสดงดังภาพที่ 3.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 3.16  ฟอร์มบันทึกรายการซื้อ / จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
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    ขั้นตอนที่ 9  บันทึกรายการวัสดุ และครุภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 3.17 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.17  ฟอร์มการบันทึกรายการซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ขั้นตอนที่ 10  ยืนยันการซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 3.18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.18 ฟอร์มการยืนยันการซื้อ/จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
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ขั้นตอนที่ 11  ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
แสดงดังภาพที่ 3.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.19   ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ) 
 

ขั้นตอนที่ 12 ท าการเปิดหน้าจอรายงาน  ใบสั่งซื้อ/จ้าง แสดงดังภาพที่ 3.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.20  รายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง 
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* หมายเหตุ ในกรณี ที่ซื้อ/จ้าง เกิน 5,000 บาท ใน 1 ครั้ง  แสดงดังภาพที่ 3.21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.21    ฟอร์มการบันทึก หนังสือใบสั่งซื้อจ้าง แบบ PS1 
 

ขั้นตอนที่ 13 ก าหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/ จ้าง แสดงดังภาพที่ 3.22 – ภาพที่ 3.24 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.22    ฟอร์มก าหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง 
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ภาพที่ 3.23    รายงานใบสั่งซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.24   ฟอร์มการบันทึก หนังสือใบสั่งซื้อ/จ้าง แบบ PS1 
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ขั้นตอนที่ 16  เปิดหน้าจอ ฟอร์มรายการซื้อ/จ้าง  แสดงดังภาพที่ 3.25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ภาพที่ 3.25 ฟอร์มรายการซื้อ/จ้าง 
 

ขั้นตอนที่ 17  เปิดรายการหน้าจอ แบบ PSI หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แสดงดังภาพที่ 3.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 3.26 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 
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ขั้นตอนที่  18  เปิดหน้าต่างเอกสารใบสั่งซื้อ  เ พ่ือใส่รายละเอียด  แสดงดัง            
ภาพที่ 3.27 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3.27  เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง 
 

ขั้นตอนที่ 19  เปิดหน้าต่างเอกสารใบตรวจรับเพ่ือใส่รายละเอียด แสดงดังภาพที่ 3.28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ภาพที่ 3.28  เอกสารใบตรวจรับพัสดุ 
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ขั้นตอนที่ 20  เปิดหน้าต่างเอกสารใบเบิกเพ่ือใส่รายละเอียด แสดงดังภาพที่ 3.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.29  เอกสารใบเบิก 
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การบันทึก Form PSI (ครุภัณฑ์) 
 

 การบันทึก Form PSI (ครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  การบันทึกรายการ  แสดงดังภาพที่ 3.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.30   การบันทึก Form PSI (ครุภัณฑ์) 
 

ขั้นตอนที่ 2  พิมพ์เลขรหัส 12 หลักแล้วคลิกที่  ก็จะปรากฏรายการ ดังแสดง         
ภาพที่ 3.31 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.31   การบันทึก Form PSI (ครุภัณฑ์) 
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 ขั้นตอนที่ 3  การเลือกรหัสงบประมาณ  แสดงดังภาพที่ 3.32  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที่ 3.32   ฟอร์มให้เลือกรหัสงบประมาณ ระบบ GFMIS 
 

ขั้นตอนที่ 4  การบันทึก แสดงดังภาพที่ 3.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.33   การบันทึก หนังสือครุภัณฑ์ แบบ PSI 
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ขั้นตอนที่ 5  *เพิ่มรายการ ซื้อ/ จ้าง ครุภัณฑ์  
                            - การเพ่ิมรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ (ในกรณีที่กรอกข้อมูลใหม่)  แสดงดัง    
ภาพที่ 3.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.34   การบันทึก การเพิ่มรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ 
 

ขั้นตอนที่ 6  * เพ่ิมเลขรหัส 12 หลักแล้วคลิกที่           จะปรากกฎรายการ  
                            - การเพ่ิมรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ (ในกรณีที่กรอกข้อมูลใหม่)  แสดงดัง    
ภาพที่ 3.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.35    ฟอร์มการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง ครุภัณฑ์ 
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ขั้นตอนที่ 7  พิมพ์รหัสหน่วยนับ หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตาม
ด้วยชื่อของหน่วยนับแล้วกด          เช่น * กระป๋อง แล้วจะมีรายการให้เลือกรูป แสดงดังภาพที่ 3.36 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.36   ฟอร์มการเลือกหน่วยนับ 
 

ขั้นตอนที่ 8  พิมพ์รหัส GPSC หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตาม
ด้วยชื่อของ GPSC แล้วกด          เช่น * กล่องถ่ายเอกสาร  แล้วจะมีรายการให้เลือกรูป แสดง      
ดังภาพที่ 3.37 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.37  ค้นหา รายการ GPSC 
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ขั้นตอนที่ 9  รายการเลือก GPSC แสดงดังภาพที่ 3.38 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3.38  ค้นหา รายการ GPSC 
  
 ขั้นตอนที่ 10  พิมพ์รหัสผู้ขาย หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตาม
ด้วยชื่อของผู้ขายแล้วกด         เช่น *  สมภาร แล้วจะรายการให้เลือก แสดงดังภาพที่ 3.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 3.39  ค้นหา รายการ GPSC 
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ขั้นตอนที่ 11  เปิดหน้าต่างรายการผู้ขายเพ่ือเลือกรายการ แสดงดังภาพที่ 3.40 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 3.40  ค้นหา รายการ GPSC 
 

ขั้นตอนที่ 12  เปิดหน้าต่างรายการผู้ขายเพ่ือใส่รายละเอียด แสดงดังภาพที่ 3.41  

 
ภาพที่ 3.41  ฟอร์มบันทึกการซื้อจ้าง 
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 การเพ่ิมรายการ ครุภัณฑ์ (ในกรณีที่เคยกรอกข้อมูลมาแล้ว) 
 

ขั้นตอนที่ 13   พิมพ์รหัสวัสดุและครุภัณฑ์ 12 หลัก แล้วคลิกท่ีปุ่ม         
 แสดงดังภาพที่ 3.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.42  ฟอร์มการบันทึกรายการซื้อ/ จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ขัน้ตอนที่ 14   เปิดแบบฟอร์มรายการวัดสุ และ ครุภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 3.43 

 
  ภาพที่ 3.43  ฟอร์มรายการวัสดุ และ ครุภัณฑ์ 
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ขั้นตอนที่ 15  กำรยืนยันกำรซื้อ/จ้ำง วัสดุ ครุภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 3.44 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.44   ฟอร์มกำรยืนยันกำรซื้อ/จ้ำง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ขั้นตอนที่ 16 ตรวจสอบความถูกให้เรียบร้อย ถ้าไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง แสดง  
ดังภาพที่ 3.45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3.45   ฟอร์มกำรยืนยันกำรซื้อ/จ้ำง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
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ขั้นตอนที่ 17  รายงานใบสั่งซื้อ/จ้าง เพ่ือแสดงรายละเอียดรายการ แสดงดังภาพที่ 3.46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ภาพที่ 3.46   รำยงำนใบสั่งซื้อ/จ้ำง 
 

* หมายเหตุ ในกรณี ที่ซื้อ/จ้าง เกิน 5,000 บาท ใน 1 ครั้ง แสดงดังภาพที่ 3.47 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.47   ฟอร์มการบันทึก หนังสือใบสั่งซื้อจ้าง แบบ PS1 
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ขั้นตอนที่ 18 ก าหนดข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แสดงดังภาพที่ 3.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.48  ฟอร์มก าหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง 
 

ขั้นตอนที่ 19 เปิดหน้าจอแสดงรายงานใบสั่งซื้อ แสดงดังภาพที่ 3.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.49  รายงานใบสั่งซื้อ 
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ขั้นตอนที่ 20 การค้นหารายการซื้อ/จ้าง แสดงดังภาพที่ 3.50 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.50  ฟอร์มการบันทึก หนังสือใบสั่งซื้อ/จ้าง แบบ PS1 
 

ขั้นตอนที่ 21 เปิดฟอร์มรายการซื้อ/ จ้าง เพ่ือเลือกรายการซื้อ/ จ้าง แสดงดังภาพที่ 3.51 

 
ภาพที่ 3.51  ฟอร์มรายการซื้อ/จ้าง 
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ขั้นตอนที่ 22 จัดท าหนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 เพ่ือเพ่ิมรายละเอียด แสดงดัง       
ภาพที่ 3.52 
 
  

 
 

  
  

 
 

 
 
 

  
 

ภาพที่ 3.52  ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 
 

ขั้นตอนที่ 23 เปิดหน้าต่างเอกสารใบสั่งซื้อ แสดงดังภาพที่ 3.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.53  เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง 
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ขั้นตอนที่ 24  เปิดเอกสารใบตรวจรับพัสดุเพ่ือแสดงรายละเอียดการตรวจรับพัสดุ                
แสดงดังภาพที่ 3.54 

 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.54  เอกสารใบตรวจรับพัสดุ 

 
ขั้นตอนที่ 25 เปิดเอกสารใบเบิกพัสดุ แสดงดังภาพที่ 3.55 

 
 
 

  
  

 
 

  
 

  
 

  
ภาพที่ 3.55  เอกสารใบเบิกพัสดุ 
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การท าใบสั่งซื้อจ้าง (บส.10) 
 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าจอระบบใช้งาน ท าใบสั่งซื้อจ้าง (บส.10) แสดงรายละเอียดดังนี้ แสดง
ดังภาพที่ 3.56 

  ภาพที่ 3.56  หน้าจอระบบใช้งาน 
 

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกรายการท าใบสั่งซื้อ / จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01) แสดงดัง     
ภาพที่ 3.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที่ 3.57 ฟอร์มการบันทึกรายการท าใบสั่งซื้อ / จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01) 
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ขั้นตอนที่ 3 ท ารายการ ใบสั่งซื้อ แสดงดังภาพที่ 3.58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.58  ฟอร์มรายการ ใบสั่งซื้อ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ท าการบันทึกรายการท าใบ สั่งซื้อ/ จ้าง แสดงดังภาพที่ 5.59 
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ภาพที่ 3.59  ฟอร์มรายการ ใบสั่งซื้อ 
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ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกรายการท าใบ สั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส .01) แสดงดัง        
ภาพที่ 3.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.60  ฟอร์มการบันทึกรายการท าใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.01) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

                                                       คู่มือกำรปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  
 

วิธีการบันทึกระบบงาน e – GP  กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

    เจ้าหน้าที่พัสดุ  
                   ด ำเนินกำรดังนี้ 
                    เข้ำสู่เว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th 

 
(2.1)  การเพิ่มโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ไปที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th   จะปรำกฏ                 ดัง
ภำพที่ 3.61  จำกนั้นให้เรำ “Log in” เข้ำเพ่ือใช้งำน  

 

 
 
 

ภาพที่ 3.61 หน้าจอระบบใช้งาน 
 

1.     บันทึก   “รหัสผู้ใช้” 
2.    บันทึก     “รหัสผ่ำน” 
3.    คลิกปุ่ม   เข้ำสู่ระบบ 

 
 

1 2 

2 

http://www/
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        ขั้นตอนที่ 2  จำกที่ “Log in” เข้ำมำในระบบแล้ว ก็จะมำหน้ำต่ำง ตำมภำพ  ให้คลิกท่ีแถบ 
หมำยเลข 1 แสดงดังภำพที่ 3.62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3.62  Log in เข้ำมำในระบบ 
 

ขั้นตอนที่ 3  จำกนั้นให้มำคลิกเลือก ตรง ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง แสดงดังภำพที่ 3.63 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพที่ 3.63  เลือกรำยกำร ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง 
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        ขั้นตอนที่ 4  จำกที่เรำเลือกแสดงดังภำพที่ 3.60  ก็จะมำที่หน้ำต่ำง แสดงดังภำพที่  3.61 
จำกนั้นให้คลิกเลือกที่ จัดท ำโครงกำร แสดงดังภำพที่ 3.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.64  เลือกรำยกำร จัดท ำโครงกำร 
 

 ขั้นตอนที่ 5  จำกนั้นให้คลิกเลือกที่ เพ่ิมโครงกำร แสดงดังภำพที่  3.65 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.65  เลือกรำยกำรโครงกำร 
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       ขั้นตอนที่ 6  เมื่อคลิกที่ปุ่มเพ่ิมโครงกำร ก็จะมำที่หน้ำต่ำง แสดงดังภำพที่ 3.66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ภาพที่ 3.66  เลือกรำยกำรเพิ่มโครงกำร 
 
 ขั้นตอนที่ 7  เลือกวิธีกำรจัดหำในช่องตัวเลือก – เฉพำะเจำะจง แสดงดังภำพที่ 3.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 3.67  เลือกรำยกำรจัดหำ 
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 ขั้นตอนที่ 8  คลิกที่ปุ่ม เลือกเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แสดงดังภำพท่ี 3.68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.68 เลือกเง่ือนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 ขั้นตอนที่ 9  จำกนั้นให้คลิกเลือก (ข) ไม่เกินวงเงินที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และคลิกท่ีปุ่ม 
บันทึก แสดงดังภำพที่  3.69 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.69 เลือกเง่ือนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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 ขั้นตอนที่ 10  เลือกให้ตรงตำมเรื่องที่ด ำเนินกำรจัดหำในแต่ละครั้ง แสดงดังภำพที่ 3.70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.70  ด ำเนินกำรจัดหำ 
 

หมำยเลข 1 “ประเภทกำรจัดหำ” เลือกให้ตรงกับ ว่ำเป็นงำนซื้อหรือจ้ำง 
หมำยเลข 2 “พัสดุที่จัดหำ” เลือกให้ตรงกับรำยกำรที่จัดหำ 
หมำยเลข 3  “ประเภทโครงกำร” เลือกเป็น จัดซ้อจัดจ้ำงตำมข้ันตอนปกติ 
หมำยเลข 4  “ปีงบประมำณ”  เลือกให้ตรงตำมปี งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
หมำยเลข 5 “ชื่อโครงกำร”  กรอกตำมชื่อที่จัดหำในแต่ละครั้ง 
หมำยเลข 6 “แหล่งของเงิน-เงินงบประมำณตำม พ.ร.บ.” เงินงบประมำณแผ่นดิน      

จะกรอกยอดเงินในช่องนี้ 
หมำยเลข 7 “ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมำณ”  เลือกเป็น “หน่วยงำนระดับ 
                       กรม” 
หมำยเลข 8  “แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมำณ” เงินนอกงบประมำณ จะกรอก

ยอดเงินในช่องนี้ 
หมำยเลข 9 “ตัวเลือกประเภทเงินนอกงบประมำณ” เลือกเป็น อ่ืน ๆ 
หมำยเลข 10  กรณีมีกำรออกแบบก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะแล้วให้คลิกเครื่องหมำยถูกที่ 
                     ช่องว่ำง 
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            ขั้นตอนที่ 11 จำกนั้นเลือก แสดงดังภำพที่ 3.71 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.71 กำรเลือกรำยละเอียด 
  หมำยเลข 1  เดือน/ปี/ที่คำดว่ำจะลงนำมในสัญญำ 
  หมำยเลข 2 คลิกบันทึก 
  หมำยเลข 3 คลิกไปขั้นตอนที่ 2 
 
 ขั้นตอนที่ 12  จำกนั้น คลิกที่ปุ่ม เพิ่มรำยกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร แสดงดังภำพที่  3.72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.72  กำรเลือก เพ่ิมรำยกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร 
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  ขั้นตอนที่ 13  จำกนั้นให้เลือกแสดงดังภำพที่  3.73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3.73  เพ่ิมรำยละเอียด 

 

 หมำยเลข 1 ให้เลือกมำที่ Tab ก ำหนดคุณลักษณะเอง 
 หมำยเลข 2 “เงือนไขกำรค้นหำ” ระบุชื่อสินค้ำหรือบริกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
 หมำยเลข 3 “เพ่ิมเข้ำรำยกำร” คลิกท่ีปุ่มนี้ รำยกำรจะมำบันทึกไว้ที่ฝั่งขวำ 
 หมำยเลข 4 คลิกบันทึก 
 หมำยเลข 5 คลิก ตกลง เพ่ือยืนยันในกำรเลือกข้อมูลสินค้ำหรือบริกำร  
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           ขั้นตอนที่ 14  คลิกที่ปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 3 แสดงดังภำพที่ 3.74  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.74 เพ่ิมรำยละเอียด 

 
 ขั้นตอนที่ 15 ในช่องก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เลือกเป็น “เฉพำะเจำะจง” แสดงดังภำพ   
ที่ 3.75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.75 วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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 ขั้นตอนที่ 16  จำกนั้นให้ท ำแสดงดังภำพที่  3.76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 3.76  รำยละเอียดขั้นตอน 
   
 ขั้นตอนที่ 17 ให้เลือกตำมล ำดับ แสดงดังภำพที่ 3.77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 3.77 เลือกตำมล ำดับ 
 

 หมำยเลข 1 “วิธีกำรพิจำรณำ” เลือกเป็นรำคำรวม 
 หมำยเลข 2 “รำยกำรพิจำรณำ” ระบุรำยละเอียด เป็น 1 รำยกำร 
 หมำยเลข 3 “กำรเบิกจ่ำยเงิน” ให้เลือกดังนี้ 
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   -  กรณีเป็นเงินงบประมำณแผ่นดิน เลือก ผ่ำน GFMIS 
   -  กรณีเป็นเงินนอกงบประมำณ เลือก ไม่ผ่ำน GFMIS 
 

 ขั้นตอนที่ 18  เลือกที่ปุ่ม ระบุรำยละเอียด รำยกำรพิจำรณำ – ระบุรำยละเอียด ให้ใส่
รำยละเอียดตำมช่อง แสดงดังภำพที่  3.78 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.78 ระบุรำยละเอียด 
  

        ขั้นตอนที่ 19 ระบบแสดงใบแสดงรำยละเอียดรำยกำรสินค้ำหรือบริกำรในรูปแบบไฟล์ .pdf   
แสดงดังภำพที่ 3.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.79 ใบแสดงรำยละเอียดรำยกำรสินค้ำหรือบริกำร 
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 ขั้นตอนที่ 20 กำรเบิกจ่ำยเงิน แสดงดังภำพที่ 3.80 
   - กรณีเป็นเงิน งบประมาณแผ่นดิน เลือก ผ่าน GFMIS 
   - กรณีเป็นเงิน นอกงบประมาณ เลือก ไม่ผ่าน GFMIS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.80 กำรเบิกจ่ำยเงิน 
 

 ขั้นตอนที่  21 คลิก ข้อมูลเงินนอกงบประมำณ จำกตัวอย่ำงจะเป็น “กรณีเงินนอก
งบประมำณ”แสดงดังภำพที่ 3.81 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ภาพที่ 3.81 ข้อมูลเงินนอกงบประมำณ 
 หมำยเลข 1 “เงินนอกงบประมำณ”  คลิกปุ่มนี้ 
 หมำยเลข 2 “เงินงบประมำณแผ่นดิน”  คลิกปุ่มนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 22 เมื่อคลิก ข้อมูลเงินนอกงบประมำณ ต่อจำกนั้นจะปรำกฏที่หน้ำต่ำงแสดง      
ดังภำพที่ 3.82 จำกนั้นกรอกยอดเงิน และคลิกที่ปุ่ม บันทึก  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.82  ข้อมูลเงินนอกงบประมำณ 
 

 ขั้นตอนที่ 23 จำกนั้น คลิกท่ีปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกกำรตั้งเรื่องโครงกำร แสดงดังภำพที่ 3.83 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.83 บันทึกกำรตั้งเรื่องโครงกำร 
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 ขั้นตอนที่ 24  แสดงหน้ำต่ำง ให้เลือก ชื่อโครงกำร แสดงดังภำพที่ 3.84  
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.84 บันทึกกำรเลือก ชื่อโครงกำร 
 

ขั้นตอนที่ 25  ระบบจะแสดงขั้นตอนกำรท ำงำน วิธีเฉพำะเจำะจง-ซื้อ จำกนั้นคลิกเลือกใน
ชั้นที่ 1 จัดท ำรำยงำนขอซ้อขอจ้ำงและแต่งตั้งคณะกรรมกำร แสดงดังภำพที่ 3.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 3.85  ขั้นตอนกำรท ำงำน 
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 ขั้นตอนที่ 26  จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง แสดงดังภำพที่ 3.86 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.86  รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 
 

ขั้นตอนที่ 27  ระบบแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลโครงกำร บันทึกรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง แสดงดัง 
ภำพที่ 3.87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 3.87 หน้ำต่ำงโครงกำร 
 

 หมำยเลข 1  เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 หมำยเลข 2  ขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
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 หมำยเลข 3  ขอบเขตของำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ Browse ไฟล์ นำมสกุล 
.pdf (กรณีที่เป็นวัสดุใช้จำกรำยละเอียดที่จะขอในระบบ ERP เลือก Export To PDF) จำกนั้นให้
เลือกไฟล์ .pdf แล้ว คลิกที่ปุ่ม เริ่มอัพโหลด ให้สถำนะขึ้นเป็น 100% แล้วค่อย คลิกปุ่ม ออก แสดง
ดังภำพที่ 3.88 และขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ แสดงดังภำพที่ 3.91  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.88 หน้ำต่ำงโครงกำร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.89  ขอบเขตของงำน 
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หมำยเลข 4 “ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน” กรอกในช่องจ ำนวนวันแล้วเสร็จ                 
(นับจำกวันลงนำมในสัญญำ) ระบุเป็น 5 วัน  แสดงดังภำพที่ 3.90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.90 ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน 
 

หมำยเลข 5  “หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ”  ระบบจะ Default เลือกมำให้อัตโนมัติ 
หมำยเลข 6  แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ เลือก แต่งตั้งพร้อมรำยงำนขอซ้อขอจ้ำง 
หมำยเลข 7  ผู้ลงนำม (ผู้ขออนุมัติ) ใส่เป็นชื่อ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 
ขั้นตอนที่ 28  เมื่อกรอกข้อมูลตั้งแต่ หมำยเลข 1-7 ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกบันทึก และ            

ไปขั้นตอนที่ 2 แสดงดังภำพที่  3.91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.91  กำรกรอกข้อมูล 
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 ขั้นตอนที่ 29  ใน Template รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง ระบบจะแสดงตัวอย่ำงหน้ำ บันทึก
ข้อควำม รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง แสดงดังภำพที่  3.92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.92 Template รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 
 
 ขั้นตอนที่ 30 จำกนั้นคลิกบันทึก และ คลิกที่ปุ่มตกลง เพ่ือยืนยันในกำรบันทึก แสดงดัง   
ภำพที่ 3.93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.93 บันทึก และยืนยันกำรบันทึก 
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 ขั้นตอนที่ 31  คลิกท่ีปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 3  แสดงดังภำพที่ 3.94 
 

 
 

ภาพที่ 3.94 ขั้นตอนไป 
 
 ขั้นตอนที่ 32  เลือก พิมพ์ เพ่ือ พิมพ์รำยงำนออกมำแนบเรื่อง และ คลิก กลับสู่หน้ำหลัก  
แสดงดังภำพที่ 3.95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.95  พิมพ์รำยงำนออกมำแนบเรื่อง 
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 ขั้นตอนที่ 33  แต่งตั้งคณะกรรมกำร คลิกที่รำยละเอียด/แก้ไข แสดงดังภำพที่ 3.96 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.96  แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 

 ขั้นตอนที่ 34  เพ่ิมรำยชื่อคณะกรรมกำร โดยกำรคลิกท่ี ปุ่ม เพิ่มรำยชื่อ (ยอดเงินไม่เกิน     
1 หมื่นบำท เลือก 1 คนได้) แสดงดังภำพที่ 3.97 
 
 
 

        
 

 
 
 
 

  
 

  
 

 
ภาพที่ 3.97  เพ่ิมรำยชื่อคณะกรรมกำร 
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 ขั้นตอนที่ 35  กรอกรำยชื่อ กรรมกำรตรวจรับที่มีอยู่ในระบบ แสดงดังภำพที่  3.98 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.98 กรอกรำยชื่อ กรรมกำรตรวจรับ 
 
 ขั้นตอนที่ 36  ระบุต ำแหน่งในคณะกรรมกำร แสดงดังภำพที่  3.99 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.99  ระบุต ำแหน่งในคณะกรรมกำร 
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 ขั้นตอนที่ 37  บันทึกรำยชื่อคณะกรรมกำร แสดงดังภำพที่ 3.100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.100 บันทึกรำยชื่อคณะกรรมกำร 
 
 ขั้นตอนที่ 38  คลิกท่ีปุ่ม จัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร แสดงดังภำพที่ 3.101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.101  จัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 

 
 



149 
 

                                                       คู่มือกำรปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  
 

  ขั้นตอนที่ 39 บันทึกข้อมูลร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  แสดง      
ดังภำพที่ 3.102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.102  ร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
 
 ขั้นตอนที่ 40  คลิกปุ่ม บันทึก และ คลิก ไปขั้นตอนที่ 3 แสดงดังภำพที่  3.103 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.103 บันทึก และ ขั้นตอนที่ 3 
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 ขั้นตอนที่ 41  จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม พิมพ์ และ กลับสู่หน้าหลัก แสดงดังภำพที่ 3.104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.104 พิมพ์ และ กลับสู่หน้ำหลัก 
 
 ขั้นตอนที่ 42  จำกนั้น คลิกที่ปุ่ม กลับสู่หน้ำหลัก แสดงดังภำพที่  3.105 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.105  กลับสู่หน้ำหลัก 
 
 
 
 



151 
 

                                                       คู่มือกำรปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  
 

 ขั้นตอนที่ 43  คลิกท่ีปุ่ม บันทึกเลขที่วันที่ แสดงดังภำพที่  3.106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.106  บันทึกเลขที่วันที่ 
 

 ขั้นตอนที่  44   กรอกข้อมูล เลขบันทึกรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงและ เลขค ำสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ แสดงดังภำพที่ 3.107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพที่ 3.107  กรอกข้อมูลรำยละเอียด 
 

 หมำยเลข 1 เลขที่ กรอก เลข บันทึกข้อควำมรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง ของ หน่วยงำนเอง 
 หมำยเลข 2 วันที่ กรอก วันที่ บันทึกข้อควำมรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง ของ หน่วยงำนเอง 
 หมำยเลข 3 ค ำสั่งเลขที่ เลขที่ค ำสั่งที่ออกจำก ธุรกำร 
 หมำยเลข 4 วันที่ วันที่ เลขท่ีค ำสั่งที่ออกจำก ธุรกำร 

หมำยเลข 5 กำรอนุมัติ (อนุมัติในรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงและลงนำมในประกำศเชิญชวน) 
ลงชื่อ รองอฺธิกำรบดี/ อธิกำรบดี 

หมำยเลข 6 วันที่ วันที่ รองอธิกำรบดี/อธิกำรบดี ที่อนุมัติในหนังสือขออนุญำตซื้อ/ จ้ำง 
ที่ Print ออกจำกระบบ e-GP 

หมำยเลข 7 คลิกท่ีปุ่ม ตกลง 
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 ขั้นตอนที่ 45 คลิกที่ปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 2 แสดงดังภำพที่  3.108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 3.108 ขั้นตอนที่ 2 
 

  ขั้นตอนที่ 46  ระบบจะแสดงหน้ำรำยงำน บันทึกข้อควำม รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 
จำกนั้นคลิกปุ่ม พิมพ์ และคลิก ไปขั้นตอนที่ 3  แสดงดังภำพที ่3.109 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.109  แสดงหน้ำรำยงำน บันทึกข้อควำม รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 
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 ขั้นตอนที่ 47  จำกนั้น คลิกที่ปุ่ม ด ำเนินขั้นตอนต่อไป และคลิกที่ปุ่ม ตกลง แสดงดัง       
ภำพที่ 3.110 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 3.110 ด ำเนินขั้นตอนต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ 48  ระบบจะแสดงมำที่หน้ำหลัก จำกนั้นเลือกโครงกำรที่สร้ำงไว้ แล้วคลิก     
แสดงดังภำพที่  3.111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.111 ระบบจะแสดงมำท่ีหน้ำหลัก 
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 ขั้นตอนที่ 49  เลือกในชั้นที่ 2 จัดท ำร่ำงเอกสำรและหนังสือเชิญชวน แสดงดังภำพที่  3.112 
 

 

   ภาพที่ 3.112 จัดท ำเอกสำรและหนังสือเชิญชวน 
 
 ขั้นตอนที่ 50  จัดท ำร่ำงเอกสำร/หนังสือเชิญชวน เลือก ไม่จัดท ำ แสดงดังภำพที่  3.113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.113 จัดท ำร่ำงเอกสำร/หนังสือเชิญชวน 
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 ขั้นตอนที่ 51  คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมรำยชื่อผู้ประกอบกำร แสดงดังภำพที่  3.114 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.114 เพ่ิมรำยชื่อผู้ประกอบกำร 
 
 ขั้นตอนที่ 52  บันทึกข้อมูลรำยชื่อผู้ประกอบกำร แสดงดังภำพที่  3.115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.115 บันทึกข้อมูลรำยชื่อผู้ประกอบกำร 
หมำยเลข 1  เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัว e-GP กรอกเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของ 

ผู้ประกอบกำร 
หมำยเลข 2  คลิกท่ีช่อง  
หมำยเลข 3  คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
หมำยเลข 4  คลิกท่ีปุ่ม OK 
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ขั้นตอนที่ 53  บันทึกข้อมูลผู้ประกอบกำร และคลิกที่ปุ่ม ด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป แสดง    
ดังภำพที่  3.116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.116 บันทึกข้อมูลผู้ประกอบกำร 
 
 ขั้นตอนที่ 54  คลิกท่ีปุ่ม ด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป แสดงดังภำพที่  3.117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.117 ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 55  ระบบจะแสดงมำท่ีหน้ำหลัก จำกนั้นเลือกโครงกำรที่สร้ำงไว้ แล้วคลิก แสดง
ดังภำพที่ 3.118 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.118 ระบบหน้ำหลัก 

 
 ขั้นตอนที่  56   เลือกในชั้นที่  3 รำยชื่อผู้ เสนอรำคำและผลกำรพิจำรณำ  แสดงดัง             
ภำพที ่3.119 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.119 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและผลกำรพิจำรณำ 
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 ขั้นตอนที่ 57  กำรเสนอรำคำและยืนยันผู้ชนะ ให้คลิกที่รำยละเอียด/  แก้ไข แสดง            
ดังภำพที ่3.120 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.120 กำรเสนอรำคำและยืนยันผู้ชนะ 
 

 ขั้นตอนที่ 58  คลิกท่ีปุ่มรำยละเอียด แสดงดังภำพที่ 3.121 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.121  ปุ่มรำยละเอียด 
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 ขั้นตอนที่ 59  กรอกข้อมูลของผู้ประกอบกำรที่ยื่นเอกสำร ตำมใบเสนอรำคำ  แสดงดัง     
ภำพที่  3.122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.122  กรอกข้อมูลของผู้ประกอบกำรที่ยื่นเอกสำร 
 หมำยเลข 1  วันที่ยื่นเอกสำร กรอกวันที่ที่เสนอรำคำ 
 หมำยเลข 2  รำคำที่เสนอ  ใส่ยอดเงินตำมใบเสนอรำคำ 
 หมำยเลข 3  คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
 หมำยเลข 4  คลิกท่ีปุ่ม ตกลง 
 
ขั้นตอนที่ 60  คลิกท่ีปุ่ม ด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป แสดงดังภำพที่  3.123 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.123  ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 61  ยืนยันผู้ชนะกำรเสนอรำคำ  แสดงดังภำพที่  3.123 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.123 ยืนยันผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
   
 ขั้นตอนที่ 62  ระบบจะแสดงมำท่ีหน้ำหลัก จำกนั้นเลือกโครงกำรที่สร้ำงไว้ แล้วคลิก แสดง
ดังภำพที่  3.124 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.124 หน้ำหลัก เลือกโครงกำรที่สร้ำง 
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 ขั้นตอนที่ 63  เลือกในชั้นที่ 4 จัดท ำและประกำศผู้เสนอรำคำ แสดงดังภำพที่  3.125 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 3.125 จัดท ำและประกำศผู้เสนอรำคำ 

 
 ขั้นตอนที่ 64  หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง คลิกเลือกที่ รำยละเอียด/ แก้ไข แสดงดัง         
ภำพที่ 3.126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.126 จัดท ำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
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 ขั้นตอนที่ 65  ผู้ลงนำมหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง ผู้ขออนุมัติ ช่อง P1-P6 กรอกชื่อเจ้ำหน้ำที่
พัสดุ แสดงดังภำพที่ 3.127 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.127 หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง ผู้ขออนุมัติ 

 
 ขั้นตอนที่ 66  ระบบแสดง หน้ำบันทึก รำยงำนผลกำรพิจำรณำอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง คลิกที่ปุ่ม 
บันทึก และ ไปที่ขั้นตอนที่ 3 แสดงดังภำพที่  3.128 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.128  ระบบแสดง หน้ำบันทึก รำยงำนผลกำรพิจำรณำอนุมัติสั่งซื้อสั่ง 
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 ขั้นตอนที่ 67  จำกนั้น คลิกท่ีปุ่ม พิมพ์ และคลิกที่ปุ่ม กลับสู่หน้ำหลัก แสดงดังภำพที่ 3.129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.129  พิมพ์ และ กลับสู่หน้ำหลัก 
 
 ขั้นตอนที่ 68 ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ให้คลิกท่ี รำยละเอียด/แก้ไข  
แสดงดังภำพที่  3.130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.130  ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
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 ขั้นตอนที่ 69 บันทึกข้อมูลผู้ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ แล้วคลิกท่ีปุ่ม บันทึกปุ่มไป
ขั้นตอนที่ 2 แสดงดังภำพที่  3.131 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.131 บันทึกข้อมูลผู้ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

 
 ขั้นตอนที่ 70  Template ร่ำงประกำศผู้ชนกำรเสนอรำคำ คลิกปุ่ม บันทึก และคลิกปุ่ม ไป
ขั้นตอนที่ 3 แสดงดังภำพที่  3.132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.132 Template ร่ำงประกำศผู้ชนกำรเสนอรำคำ 
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 ขั้นตอนที่ 71  ตัวอย่ำงร่ำงประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ คลิกท่ีปุ่ม พิมพ์ และคลิกท่ีปุ่ม 
กลับสู่หน้ำหลัก แสดงดังภำพที่  3.133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.133  ตัวอย่ำงร่ำงประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
 

 ขั้นตอนที่ 72  จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม บันทึกเลขที่วันที่ แสดงดังภำพที่  3.134 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.134 บันทึกเลขท่ีวันที่ 
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 ขั้นตอนที่ 73 บันทึกเลขท่ีวันที่ บันทึกข้อมูลตำมหมำยเลขที่อธิบำยไว้ข้ำงล่ำง แสดงดัง    
ภำพที่ 3.135 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.135 บันทึกเลขท่ีวันที่ 
  

หมำยเลข 1  เลขท่ี ให้กรอกข้อมูลที่ บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณา และขอ
อนุมัติให้สั่งซ้ือสั่งจ้าง ของหน่วยงาน 

หมำยเลข 2  วันที่ ให้กรอกข้อมูลวันที่ บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติให้สั่งซ้ือสั่งจ้าง ของหน่วยงาน 

หมำยเลข 3  ประกำศ ณ วันที่ ใส่วันที่ขึ้นประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้อง เป็นวันที่ 
 ปัจจุบัน 
หมำยเลข 4 ผู้อนุมัติ ช่อง P1-P6 กรอกชื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ ผู้ที่ปฏิบัติรำชกำร 

                แทน 
หมำยเลข 5  วันที่ วันที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ลงนำมในประกำศ    

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
หมำยเลข 6  คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
หมำยเลข 7 คลิกที่ปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 2 
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 ขั้นตอนที่ 74 ตัวอย่ำงหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง คลิกที่ปุ่ม ไปข้ันตอนที่ 3 แสดงดัง        
ภำพที่ 3.136 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.136 ตัวอย่ำงหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
   
 

 ขั้นตอนที่ 75  ตัวอย่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม คลิกปุ่มไปขั้นตอนที่ 4 แสดงดังภำพที่ 3.137 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.137 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 76  ตัวอย่ำงประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ คลิกที่ปุ่ม กลับสู่หน้ำหลักแสดงดัง   
ภำพที่ 3.138 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.138 ตัวอย่ำงประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
 
 ขั้นตอนที่ 77  สังเกตที่ช่อง สถำนะ ขึ้นเป็นด ำเนินกำรแล้ว คลิกที่ปุ่ม เสนอหัวหน้ำอนุมัติ   
แสดงดังภำพที่ 3.139 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.139 เสนอหัวหน้ำอนุมัติ 
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 ขั้นตอนที่ 78  ช่องขั้นตอนกำรท ำงำน จะข้ึนเป็นไอคอน จำกนั้นคลิก แสดงดังภำพที่ 3.140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.140 ขั้นตอนกำรท ำงำน 
 
 ขั้นตอนที่ 79  ในชั้นที่ 4 จัดท ำและประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ แสดงดังภำพที่ 3.141 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3.141 จัดท ำและประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
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 ขั้นตอนที่ 80  ประกำศข้ึนเว็บไซต์ แสดงดังภำพที่ 3.142  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.142 ประกำศข้ึนเว็บไซต์ 
 
 ขั้นตอนที่ 81  ระบบจะกลับมำท่ีหน้ำหลัก สถำนะโครงกำร ขึ้นเป็น จัดท ำประกำศผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ จำกนั้นคลิก แสดงดังภำพที่ 3.143 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.143 หน้ำหลัก สถำนะโครงกำร 
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 ขั้นตอนที่ 82  ในชั้นที่ 5 จัดท ำร่ำงสัญญำ แสดงดังภำพที่ 3.144 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.144 จัดท ำร่ำงสัญญำ 
 
 ขั้นตอนที่ 83  คลิกท่ีรูปแว่นขยำย แสดงดังภำพที่ 3.145 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.145  คลิกท่ีรูปแว่นขยำย 
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 ขั้นตอนที่ 84  เลือกในช่องสัญญำลดรูป เลือก ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง แสดงดังภำพที่ 3.146 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.146 เลือกในช่องสัญญำลดรูป เลือก ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

                                                       คู่มือกำรปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  
 

ขั้นตอนที่ 85  กรอกข้อมูลในใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ตำม หมำยเลขท่ีได้อธิบำยไว้ แสดงดังภำพที่ 3.147 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.147 กรอกข้อมูลในใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
 หมำยเลข 1  ผู้รับจ้ำงจะส่งมอบของภำยใน ระบุเป็น 5 วัน 
 หมำยเลข 2  นับเฉพำะวันท ำกำร ให้ติ๊กเครื่องหมำยถูก ในช่องสี่เหลี่ยม 
 หมำยเลข 3  ประเภทกำรจ่ำยเงิน เลือกเป็น จ่ำยตำมงวดเงินที่ก ำหนด 
 หมำยเลข 4  จ ำนวนงวดงำน กรอกเป็น 1 งวด 
 หมำยเลข 5  จ ำนวนงวดเงิน กรอกเป็น 1 งวด จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม ระบุรำยละเอียด 
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รำยละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง แสดงดังภำพที่ 3.148 – ภำพที่ 3.151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.148 รำยละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
 

 เมื่อคลิก ที่ช่องตัวเลือกงบประมำณ เลือกให้ตรงกับ ปีงบประมำณ และ ระบุยอดเงิน และ
คลิกท่ีปุ่ม บันทึก แสดงดังภำพที่ 3.149 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.149  รำยละเอียด งบประมำณ ระบุยอดเงิน บันทึก 
 

 จำกภำพที่ 3.149  คลิกท่ีปุ่ม บันทึก แสดงดังภำพที่  3.150 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.150 บันทึก 
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หมำยเลข 6  ประเภทกำรปรับ แสดงดังภำพที่  3.151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.151 ประเภทกำรปรับแสดงดังภำพ 
 หมำยเลข 7 คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
 หมำยเลข 8 คลิกท่ีปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 2 
 
 

 ขั้นตอนที่ 86 Template ร่ำงสัญญำหรือข้อตกลง คลิกที่ปุ่มบันทึก แสดงดังภำพที่ 3.152 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.152 ร่ำงสัญญำหรือข้อตกลง 
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 ขั้นตอนที่ 87 คลิกท่ีปุ่มพิมพ์ ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงเสนอรองอธิกำรบดี/อธิกำรบดี อนุมัติ และคลิก
ที่ปุ่ม บันทึกเลขท่ีวันที่ ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง แสดงดังภำพที่ 3.153 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.153 ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง 

 
 ขั้นตอนที่  88  เมื่อใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงอนุมัติแล้วกลับมำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  แสดง            
ดังภำพที่  3.154 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.154 ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงอนุมัติแล้วกลับมำกรอกข้อมูล 
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          ขั้นตอนที่ 89 คลิกท่ีปุ่ม ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไปและยืนยันกำรบันทึก แสดงดังภำพที่ 3.155 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.155 ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไปและยืนยันกำรบันทึก 
 

ขั้นตอนที่ 90 คลิกท่ีปุ่ม ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไปและยืนยันกำรบันทึกแสดงดังภำพที่  3.156 
 

 
          

 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 3.156 ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไปและยืนยันกำรบันทึก 

 

 ขั้นตอนที่ 91  จำกนั้น คลิกที่ปุ่ม  แสดงดังภำพที่  3.157 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.157  คลิกท่ีปุ่ม 
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 ขั้นตอนที่  92  ในชั้นที่  6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  แสดงดัง             
ภำพที่  3.158 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.158 ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ 

 
 ขั้นตอนที่  93  คลิกที่ปุ่ม ด ำ เนินกำรขั้นตอนต่อไปและยืนยันกำรบันทึก  แสดงดัง             
ภำพที่ 3.159 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.159  ด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไปและยืนยันกำรบันทึก 
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 ขั้นตอนที่ 94  จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม แสดงดังภำพที่ 3.160 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.160 คลิกปุ่ม 
 
 ขั้นตอนที่ 95  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ แสดงดังภำพที่  3.161 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.161 ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ 
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ขั้นตอนที่ 96  ในช่องบันทึกข้อมูลสำระส ำคัญ ให้คลิก ตรง รำยละเอียด/ แก้ไข แสดงดัง

ภำพที ่3.162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.162  บันทึกข้อมูลสำระส ำคัญ 

 
 ขั้นตอนที่ 97  ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ คลิกท่ีปุ่ม น ำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์และยืนยัน
ข้อมูล แสดงดังภำพที่ 3.163 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.163 ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ 
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 ขั้นตอนที่ 98  คลิกท่ีปุ่มด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไปและยืนยันข้อมูล แสดงดังภำพที่  3.164  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.164  ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไปและยืนยันข้อมูล 
 
 ขั้นตอนที่ 99 จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม แสดงดังภำพที่  3.165 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.165 คลิกปุ่ม 
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ขั้นตอนที่ 100 ในชั้นที่ 8 บริหำรสัญญำ แสดงดังภำพที่  3.166 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.166 บริหำรสัญญำ 

  
ขั้นตอนที่ 101 รำยละเอียดแสดงดังภำพที่  3.167 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.167 รำยละเอียดแสดงดังภำพ 
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 ขั้นตอนที่ 102 คลิกท่ีปุ่ม ส่งมอบงำน แสดงดังภำพที่  3.168 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.168 ส่งมอบงำน 

 
 ขั้นตอนที่ 103  คลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูลส่งมอบงำน แสดงดังภำพที่  3.169 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.169 บันทึกข้อมูลส่งมอบงำน 
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 ขั้นตอนที่ 104 เลือกงวดงำนที่ส่งมอบ แสดงดังภำพที่  3.170 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.170  เลือกงวดงำนที่ส่งมอบ 

 
 ขั้นตอนที่ 105 เลือกงวดงำนที่ต้องกำรส่งมอบ จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกและยืนยัน            
กำรบันทึกข้อมูล แสดงดังภำพที่  3.171 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.171  เลือกงวดงำนที่ต้องกำรส่งมอบ 
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 ขั้นตอนที่ 106 บันทึกข้อมูลจำกเอกสำรใบส่งของ/สินค้ำหรือบริกำร ระบบจะส่ง e-mail 
แจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ แสดงดังภำพที่  3.172 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.172 บันทึกข้อมูลจำกเอกสำรใบส่งของ/สินค้ำหรือบริกำร 
 
 ขั้นตอนที่ 107 ช่องประวัติกำรส่งมอบงำน จะขึ้นเป็นครั้ง 1 จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม กลับสู่หน้ำ
หลัก แสดงดังภำพที่  3.173 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.173  ช่องประวัติกำรส่งมอบงำน 
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 ขั้นตอนที่ 108  คลิกที่ปุ่ม ตรวจรับงำน แสดงดังภำพที่ 3.174 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.174  คลิกที่ปุ่ม ตรวจรับงำน 
 
 ขั้นตอนที่ 109  คลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูลตรวจรับ แสดงดังภำพที่ 3.175 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.175 คลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูลตรวจรับ 
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 ขั้นตอนที่ 110 คลิกท่ีปุ่ม เลือกเอกสำรที่ส่งมอบ แสดงดังภำพที่ 3.176 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.176 เลือกเอกสำรที่ส่งมอบ 

 
 ขั้นตอนที่ 111 เลือกส่งมอบงำนที่ต้องกำรส่งมอบ จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม บันทึกและยืนยันกำร
บันทึกข้อมูล แสดงดังภำพที่ 3.177 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.177 ส่งมอบงำน 
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 ขั้นตอนที่ 112 บันทึกข้อมูลกำรตรวจรับ แสดงดังภำพที่ 3.178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.178 บันทึกข้อมูลกำรตรวจรับ 
 
 ขั้นตอนที่ 113 บันทึกข้อมูลกำรตรวจรับ แสดงดังภำพที่ 3.179 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.179  บันทึกข้อมูลกำรตรวจรับ 
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 ขั้นตอนที่ 114 คลิกที่ปุ่มด ำ เนินกำรขั้นตอนต่อไป และยืนยันกำรบันทึก  แสดงดัง          
ภำพที่ 3.180 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.180  ด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ 115 คลิก พิมพ์ เพื่อ Print ใบตรวจรับ แสดงดังภำพที่ 3.181  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.181  พิมพ์ เพื่อ Print ใบตรวจรับ 
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 ขั้นตอนที่ 116 คลิก พิมพ์ เพื่อ Print ใบตรวจรับ แสดงดังภำพที่ 3.182 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.183 พิมพ์ เพื่อ Print ใบตรวจรับ 
 
 ขั้นตอนที่ 117 คลิกท่ีปุ่ม กลับสู่หน้ำหลัก แสดงดังภำพท่ี 3.184 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.184 กลับสู่หน้ำหลัก 
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 ขั้นตอนที่ 118  คลิกท่ีปุ่ม จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย แสดงดังภำพที่ 3.185 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.185 จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย 
 

         ขั้นตอนที่ 119 คลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงิน แสดงดังภำพที่ 3.186 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.186 บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงิน 
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 ขั้นตอนที่ 120  คลิกที่ปุ่ม เลือกเอกสำรที่ตรวจรับ แสดงดังภำพที่ 3.187 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.187 เลือกเอกสำรที่ตรวจรับ 
 

ขั้นตอนที่ 121 เลือกบันทึกกำรเบิกจ่ำย โดยกำรคลิกที่ปุ่ม บันทึกและยืนยันกำรบันทึกข้อมูล 
แสดงดังภำพที่ 3.188 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.188 บันทึกกำรเบิกจ่ำย 
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ขั้นตอนที่ 122 บันทึกข้อมูลจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย แสดงดังภำพที่ 3.189 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.189 บันทึกข้อมูลจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย 
 

ขั้นตอนที่ 123 จบขั้นตอนกำรท ำงำน แสดงดังภำพที่ 3.190 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.190 จบขั้นตอนกำรท ำงำน 
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บทที่ 4 
สรุปแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ 

 
             งำนพัสดุเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรจัดกำรงำนเพรำะเป็นงำนบริกำรที่ฝ่ำยต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องมำใช้บริกำร ตัวพัสดุเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่
วำงไว้ ควำมบกพร่องของกำรพัสดุจึงมีผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนทั้งหลำยด้วยดังนั้น ผู้ปฏิบัติงำน
หรือผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำมรู้ เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ลึกและชัดเจน รัฐบำลจึงได้มี 
กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุให้ทันสมัยและรัดกุมยิ่งขึ้นตลอดเวลำ 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุเป็นระเบียบ กฎหมำยที่ข้ำรำชกำรและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
จะต้องถือปฏิบัติและหำกมีกำรปฏิบัติผิดพลำด หรือผิดระเบียบกฎหมำยแล้ว ผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
รับผิดชอบควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น ซึ่งอำจจะต้องโทษทั้งคดีอำญำ คดีแพ่ง และโทษทำงวินัย แล้วแต่
กรณีอีกด้วย  
               ในกำรจัดกำรงำนพัสดุแม้ว่ำจะมีระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติมอีกหลำยฉบับ 
เป็นข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรจัดตั้งงบประมำณกำรจัดหำ กำรจ ำหน่ำยวัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆ 
แล้วก็ตำม แต่มิได้ครอบคลุมถึงวงจร ทั้งหมดของกระบวนกำรจัดกำรงำนพัสดุที่สมบูรณ์ มักจะท ำให้
ประสบปัญหำในทำงปฏิบัติเสมอ ได้แก่ ควำมล่ำช้ำ ในกำรจัดหำพัสดุ และไม่ตรงตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ รวมทั้งกำรแจกจ่ำยและควบคุม กำรบ ำรุงรักษำส่วนที่ช ำรุดได้ทั่วถึงและทันเวลำ พัสดุ
บำงอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพใช้กำรไม่ได้แล้วก็ยังไม่จ ำหน่ำยออกจำกบัญชี ท ำให้พัสดุที่ใช้ไม่ได้หรือไม่มี
ประโยชน์มีอยู่เป็นจ ำนวนมำกเป็นอุปสรรคต่อกำรขอพัสดุ ใหม่ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
               กำรจัดกำรงำนพัสดุเป็นกระบวนกำรจัดกำรที่มีกำรด ำเนินงำนหลำยขั้นตอน ซึ่ง
ต่อเนื่องกันเป็นวงจร ด้ำนกำรจัดหำ ด้ำนกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงประจ ำปี ด้ำนกำรก ำหนด
คุณลักษณะเฉพำะ ด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ด้ำนกำรตรวจรับพัสดุ ด้ำนกำรควบคุมดูแลรักษำ
พัสดุ และด้ำนกำรจ ำหน่ำยพัสดุซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ำย ผู้ปฏิบัติงำนจึงมีจะต้องศึกษำงำนพัสดุเพ่ือให้
ทรำบถึงสภำพปัญหำกำรจัดกำรงำนพัสดุ ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำกำร จัดกำรงำนพัสดุ และ
น ำมำพัฒนำกำรจัดกำรงำนพัสดุ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีปัญหำและอุปสรรค 
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

                     
 

 



195 
 

                                                       คู่มือกำรปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  
 

สรุปแนวทางปฏิบัติงาน 
 

 เพ่ือใหกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับคำใชจำยในกำรบริหำรงำนของ         
หนวยงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำร กรณีท่ีเปนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีจัดซื้อ เปนไปดวยควำมสะดวก 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร และมีแนวทำงปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน จึงขอสรุป
รำยละเอียดแนวปฏิบัติ แสดงรำยละเอียดดังภำพที ่4.1  
 
 

แผนภาพ ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ไม่อนุมัติ 
           
 
 
        อนุมัติ       
      
                    
           
 
 
             
 
 
 
 
 

รับข้อมูลกำรจัดซื้อ/จัดจำ้ง  (แบบพัสดุ 3) คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

สืบรำคำวสัดุที่จะขออนุมัติจดัซื้อ / จัดจ้ำง 
 

เสนอ   หัวหน้ำสำขำวิชำ/ หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี/หัวหน้ำศูนย์,หวัหน้ำกลุ่มงำน /
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ /รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและงบประมำณ 

คณบด ี อนุมัติกำร
จัดซื้อ/จดัจ้ำง 

/แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 

ลงทะเบียนคมุ 

1 

ติดต่อแจ้งกำรสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง ไปยัง บริษัท /ร้ำนค้ำ /บุคคล 

ผ่ำนระบบบัญชีสำมมิติ (Acct 3 D) / ระบบจัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐ e-GP 
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ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
แผนภาพ ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ต่อ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ต่อ) 
 
 

 

1 

ตรวจรับพสัดุ /ครุภณัฑ ์

เบิกจ่ำยระบบบัญชสีำมมติิ (Acct 3 D) / ระบบจดัซื้อจัดจำ้งภำครัฐ e-GP 

ลงนำมกำรจดัซื้อ / จัดจ้ำง -  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ / รองคณบดฝี่ำยบริหำรและงบประมำณ / คณบดี 

ถ่ำยเอกสำรส ำเนำ / จัดเก็บ 

ส่งเรื่องเบิกกำรเงิน / พัสดุ  
(มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์) 

รับเช็ค 

ผู้ขออนุมัติจัดซื้อ / จัด
จ้ำง 
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ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบ วิธีการ แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 4.2 
 และ 4.3  
                      ระบบ                                                (วิธีการ) 
 

                                                                -  จัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำรใช้พัสด ุ
                        ( แบบส ำรวจควำมต้องกำร พัสดุ 3 ) 

 
                                                            

     -  พิจำรณำควำมถูกต้องและงบประมำณ 
 
 

                                                                          -  ตรวจเช็ครำคำกับร้ำนค้ำ สืบรำคำวสัดุ ครุภณัฑ ์
                                                                          -   ตรวจเช็คข้อมูลกับระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรี         

                                                                            -  จัดท ำรำยงำนขออนุมัตซิื้อ – จ้ำง                                                                                                                         
                                                                                ในระบบโปรแกรมส ำเร็จรูป   
 

                                         -  ตรวจสอบควำมถูกต้อง  
 
 

                                                                           -  ตรวจสอบควำมถูกต้องและตัดยอดงบประมำณ 
 
 
 

                                 -  พิจำรณำอนุมัต ิ
 
 

                                                                        -  จัดท ำใบสั่งซื้อ / สั่งจ้ำงหรือสัญญำซื้อ – จ้ำง 
 
 
 

                                                                 -  พิจำรณำลงนำมในเอกสำรสั่งซื้อ – จ้ำง 
 
 
 
 

                                                         -  ติดต่อร้ำนค้ำด ำเนินกำรซื้อ – จ้ำง 
                                              -  ตรวจสอบพัสดุทีร่้ำนค้ำ 

 
ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบ วิธีการ 

 

ผู้ต้องกำรใช้พัสด ุ

หัวหน้ำสำขำ / ส ำนักงำนคณบด ี

เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี

รองคณบดฝี่ำยแผนและงบประมำณ 

คณบด ี

เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ

เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ
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การขอเบิก – จ่าย แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 4.3 
 
 
 

                                                                        -  ตรวจสอบและลงนำมตรวจรับ 
 
 
 

                                                                             -  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทั้งหมด 
                                                                                       ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย                                                                          

                                                 กำรพัสดุ 
 
 

                                                               -  ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 
                                                       

                                                                                    -  ตรวจสอบควำมถูกต้อง และคุมยอดกำร 
                                                                                  เบิกจ่ำยในระบบโปรแกรมส ำเร็จรูป 

 
 
 

                                                   -  พิจำรณำอนุมัต ิ
 
 
 
     

                                                                   -  ตรวจสอบและท ำกำรจ่ำยเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง  การขอเบิก – จ่าย  
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรตรวจรับ 

เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสด ุ

รองคณบดฝี่ำยวำงแผนและงบประมำณ 

คณบด ี

หน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลยั 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

ปัญหำกำรบริหำรงำนพัสดุ  โดยรวมจะมีปัญหำอยู่ในระดับปำนกลำง  คือ 
 

 1. ด้ำนกำรจัดกำรพัสดุ มีขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มำกเกินไป                 
และมีระบบโปรแกรมทำงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกเกินไปท ำให้เกิดควำมสับสน
และล่ำช้ำ  
 2. ด้ำนกำรควบคุมพัสดุ ได้แก่ กำรเคลื่อนย้ำยพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงำน
พัสดุท ำให้เกิดกำรสูญหำยของพัสดุ 
 3. ด้ำนกำรจ ำหน่ำยพัสดุ สถำนที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภำพรอจ ำหน่ำยมีไม่เพียงพอ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
 

         ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ ขอเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน คือ 
 

         1. ด้ำนกำรจัดหำพัสดุ ควรลดขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลดกระบวนกำรด ำเนินงำน                     
ด้ำนเอกสำร หน่วยงำนควรมีแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ชัดเจน และลดระบบโปรแกรมกำรท ำงำน                 
ให้น้อยลง  รวมถึงควรจัดอบรมงำนด้ำนพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
         2. ด้ำนกำรควบคุมพัสดุ ควรมีแนวปฏิบัติและมีสมุดเอกสำรที่ระบุวัน – เวลำในกำรเบิกจ่ำย/ 
ยืม – คืน พัสดุให้ชัดเจน และมีระเบียบให้ผู้ ใช้พัสดุแจ้งเจ้ำหน้ำที่พัสดุเป็นลำยลักษณ์อักษร                      
เมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยพัสดุ และควรจัดท ำระบบออกเลขครุภัณฑ์เป็นระบบบำร์โค้ด  
         3. ด้ำนกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ควรส ำรวจพัสดุที่ช ำรุดเสื่อมสภำพอย่ำงจริงจังและจ ำหน่ำยออก  
โดยกำรจ ำหน่ำยพัสดุควำมมำกกว่ำปีละ 1 ครั้ง  และรวบรวมพัสดุช ำรุดรอกำรจ ำหน่ำยได้ท่ีเดียวกัน  
      
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
      

 1. ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหำกำรปฏิบัติงำนพัสดุในขั้นตอนต่ำง  ๆ             
ของผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ  

2. ควรมีกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนพัสดุของผู้บริหำร                  
แต่ละหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์  
         3. ควรมีก ำหนดรูปแบบพร้อมรำยละเอียดและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจน       
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็น เพ่ือท ำให้สำมำรถปฏิบัติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน  
 4. ควรมีระบบโปรแกรมทำงคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนในด้ำนพัสดุเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น เพ่ือช่วย
ลดกำรปฏิบัติงำนนอกระบบในด้ำนเอกสำรและช่วยให้กำรปฏิบัติงำนไม่ซับซ้อน 



 

                                 ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก ก  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ข      กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ          

                         การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ภาคผนวก ค กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
                      พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ง       กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนด 
                        วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 
ภาคผนวก จ   กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                   
                        วงเงินการ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อ                      
                         จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ฉ   กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่     
                        ปรึกษาพ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ช   กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ   
                        ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 

 ภาคผนวก ซ         กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์  
                                      ไม่ได ้

  ภาคผนวก ฌ         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                                       พ.ศ. 2560 

  ภาคผนวก ญ         แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ 
                ภาคผนวก ฎ        Workflow แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
                                         ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

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

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

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

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

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

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

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

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

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

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

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

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

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

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

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

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

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

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

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

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๖)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มีราคาที่เหมาะสม  และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

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

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

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

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

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

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

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

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความม่ันคงของชาติตามมาตรา  ๘๒  (๓) 

หลักเกณฑ์   วิธีการ   และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ ง   
และการเปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

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

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

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



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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

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

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

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

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

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

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

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๔  รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
(๖) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น  ชี้แจง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

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

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

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



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย 

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

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

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

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่  ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 

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

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

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

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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

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

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

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

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  

แทนได้  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ  เช่น  งานก่อสร้าง  ยาและเวชภัณฑ์  
หรือพัสดุที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา   ๒๕   มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

 
 

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

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งนี้  องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

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

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

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

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 

 

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

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

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

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

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

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

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม   (๒)   แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทนได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

หมวด  ๔ 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น  และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง  เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

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

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



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด  ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

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

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ 

(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

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

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

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

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

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

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

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

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง  หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

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

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

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

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

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

ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

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

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ  โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

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

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
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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
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

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

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

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

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

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา  ๖๙  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

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

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

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

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
 (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
 (ฉ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

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

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

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

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

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 

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

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

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  ๗๕  แล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

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

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

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

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

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

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

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

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 
มาตรา ๘๘ ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๙ 
การทําสัญญา 

 
 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระทําได้ 

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

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๐๔  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้ 

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง 
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ  และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

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

หรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี 

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

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

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

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

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ห้ามหน่วยงานของรัฐ

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๑๐  แล้ว 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

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

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร  หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

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

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
หรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเร่ือง  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

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

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

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

บทเฉพาะกาล 
 

 

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



หน้า   ๕๐ 
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

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

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

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

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



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

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

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
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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
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

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

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

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



 

 

 

 

 

     
ภาคผนวก ข  

กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 
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กฎกระทรวง 

กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “หน่วยงานของรัฐ”  ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  
วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ทุนหมุนเวียนที่ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ 
เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา   
และหน่วยงานอิสระของรัฐ  เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  สมควรกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนบางแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติม  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
พ.ศ. 2560 
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กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   วรรคหนึ่ ง  และมาตรา  ๕๓   วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ ป ระกอบการ”  หมายความว่ า   ผู้ ป ระกอบการงาน ก่อส ร้างตามมาตรา   ๕๑   

หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ย่ืนคําร้องขอ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
 (ก) งานก่อสร้าง  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  

หรือ 
 (ข) พัสดุอื่น  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
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(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๙) มี คุณสมบัติที่ เป็นเกณฑ์ความต้องการข้ันต่ํ า  เช่น   ฐานะการเงิน   ผลงานหรือ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา  บุคลากร  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น 

(๑๐) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  (๖) 

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  (๑)  หรือ  (๓)  หากหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายน้ันสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น กําหนดไว้แล้ว   
ให้กรมบัญชีกลางข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ย่ืนเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 



หน้า   ๕ 
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ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า  ยังเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  หรือไม่  โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๓  ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตาม  ให้ผู้ประกอบการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดที่มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้  
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ  หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  กรมบัญชีกลาง 
จะดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป 

หมวด  ๓   
การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  
๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓ 
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(๒) ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เม่ือพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๕ 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้ เป็นไปตามบัญชี 
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้   

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมบัญชีกลางนําไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

ข้อ ๑๑ เม่ือกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการข้ึนทะเบียน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน  ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ  
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว  มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชกีลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน
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กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๓  กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 



 ๒

(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ชายฝั่งทะเล 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ภายในประเทศ 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน   ๕,๐๐๐ บาท 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน   
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
ภาคผนวก ง  

กฎกระทรวงก าหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

 พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 

ข้อ ๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร”  หมายความว่า  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก

การเกษตรกรรม  การประมง  การปศุสัตว์  หรือการป่าไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร 

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

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

ของโครงการหลวงภาคเหนือ 
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร 
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารที่ เป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

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

ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๒)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

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

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

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



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส 

 
 

ข้อ ๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  การผลิตสินค้า  

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

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้   
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบลที่ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น  ๆ  รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลน้ัน 

 (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดาํเนินกิจการร่วมกัน 

 (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม  และ 

 (ง) มีการรับรองการดําเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง  หรืองานจ้าง

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
(๔) สินค้าที่ผลิตข้ึนเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

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

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
 

ข้อ ๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน”  หมายความว่า  ผลผลิต  ชิ้นงาน  หรือบริการที่ผลิตหรือ

จัดทําข้ึนในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปน้ี  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตข้ึน 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

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

เก่ียวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร  กองโรงงานอุตสาหกรรม  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ  และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

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



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหาก
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

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

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

ของหน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

 (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก)  แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือมีงานเกิน 
ขีดความสามารถ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก  หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐ 
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 
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 (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก )  แต่ มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถที่ โรงพิมพ์จะพิมพ์ ได้   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 

หมวด  ๔ 
พสัดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา”  หมายความว่า   

การวิจัยและการพัฒนา  และการให้บริการทางการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้  

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑  (๒)  ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มี 
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน 
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้  ทั้งนี้  การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน  การวิจัย  
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  โดยปกติของข้าราชการ  คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา   
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หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย

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

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป  ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย 
หมวด  ๖ 

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

 

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน

หรือการรักษาโรค  ยา  หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

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

ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว 
(๓) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน 

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

ยาหลักแห่งชาติ 
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๑)  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
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ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๒ )  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก 
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ทั้งนี้  ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด 

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

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

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการ 

ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ํา  หรือไฟฟ้า 
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ 

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

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

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



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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

(๓) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๓)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปานครหลวง  และการประปา
ส่วนภูมิภาค  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย   
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ซึ่งเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ันรวมถึงพัสดุ 
หรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้  ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 
 

 

ภาคผนวก จ 

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง 

เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  

พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง 
เป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

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

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

๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหนึ่ง

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

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดัจ้างนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา 

พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 

 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ  ประกอบกิจการ

หรือบริการให้ คําปรึกษาหรือแนะนําทางด้านวิศวกรรม   สถาปัตยกรรม   ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

“ที่ปรึกษาอิสระ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา  และได้
ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“ที่ปรึกษานิติบุคคล”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา  
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“บุคลากรที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
และปริญญาเอกมาแล้ว  มากกว่าสิบปี  ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  
ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา   
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่สํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการข้ึนทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

“องค์กรของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา 
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(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา  แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ 

“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา 

“สมาคม”  หมายความว่า  สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน 
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“ศูนย์ข้อมูล”  หมายความว่า  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ที่ปรึกษาอิสระ 

และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ  และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

หมวด  ๑ 
ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ 
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล   
ข้อ ๔ ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ  ๓   (๑ )  ต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกมาแล้ว  มากกว่าสิบปี  

ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ 
ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา 

(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือคนไร้ความสามารถ 
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ข้อ ๕ ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ  ๓  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย   
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(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา   
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป   
(๔) มีจํานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด  ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง

และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน   
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ความในวรรคหนึ่ง  (๓)  และ  (๔)  มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  หรือสมาคม  

และความในวรรคหน่ึง  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ 
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต

ในการประกอบกิจการ  ให้ที่ปรึกษาย่ืนเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาด้วย 

ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  (๔)  
หรือ  (๕)  หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา 
รายนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของที่ปรึกษาที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว  
ให้สํานักงานข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้   

ข้อ ๘ การคํานวณประสบการณ์โครงการของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา  เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง  หรือหลักฐานอ่ืนตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด  โดยให้นับเฉพาะโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  มูลค่าขั้นต่ําของโครงการ  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดบั  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
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 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าคน  ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าห้าปี   
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าสามปี 
 ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน  (๒)  (ก)  อาจเป็น 

ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้  หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ  และมีบุคลากร 
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  
หรือ  (๒) 

ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา  ดังต่อไปนี้   

(๑) สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท  (Agriculture  and  Rural  Development  
Sector:  AG) 

(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง  (Building  Sector:  BU) 
(๓) สาขาการศึกษา  (Education  Sector:  ED) 
(๔) สาขาพลังงาน  (Energy  Sector:  EG) 
(๕) สาขาสิ่งแวดล้อม  (Environment  Sector:  EV) 
(๖) สาขาการเงิน  (Finance  Sector:  FI) 
(๗) สาขาสาธารณสุข  (Health  Sector:  HE) 
(๘) สาขาอุตสาหกรรม  (Industry  Sector:  IN) 
(๙) สาขาประชากร  (Population  Sector:  PO) 
(๑๐) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication  

Technology  Sector:  ICT)   
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว  (Tourism  Sector:  TO)   
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง  (Transportation  Sector:  TR) 
(๑๓) สาขาการพฒันาเมือง  (Urban  Development  Sector:  UD) 
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล  (Water  Supply  and  Sanitation  Sector:  WS) 
(๑๕) สาขากฎหมาย  (Law  Sector:  LW) 
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ  (Quality  Standard  Sector:  QS) 
(๑๗) สาขาการบ ริห ารและการพั ฒ น าอ งค์ ก ร   (Management  and  Institutional  

Development  Sector:  MID) 
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์  (Public  Relations  Sector:  PR) 
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล  (Research  and  Evaluation  Sector:  RE) 
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด  (Miscellaneous  Sector:  MS) 
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา  ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น  ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น  จะพิจารณาจาก

เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ

การข้ึนทะเบียน   
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

หมวด  ๒ 
การข้ึนทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  ทั้งนี้  วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ 
ตามข้อ  ๑๔  หากเป็นไปตามที่ กําหนดในหมวด  ๑  ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน  สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิวันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี   
เงิน ค่าธรรมเนียมที่ ได้ รับตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานนํ าไปใช้จ่ายได้ เพื่ อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

 
 

ข้อ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  มาตรา  ๑๐๖  วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๑๐๘  ทั้งนี้   
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  คณะกรรมการประเมินผล   
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา 

หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล 

 
 

ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีปรึกษา  ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕   
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
กับหน่วยงานของรัฐ   

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล 
ตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๓  แล้วแต่กรณี  ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้  สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้   
ในกรณีเช่นนี้ให้นําความในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ  ๑๘  ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  วรรคหน่ึง 

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ   
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส  โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนและการยกเลิกการข้ึนทะเบียน 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  สํานักงานจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้   

(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน  กําหนดระดับหรือสาขา   

(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนข้อเสนออันเป็นเท็จ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
ข้อ  ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๘  วรรคสอง  ในกรณีที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  สํานักงานจะยกเลิก 
การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๐  
(๑)  (๒)  หรือ  (๓)  จะขอข้ึนทะเบียนใหม่ได้เม่ือครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน   

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๑  จะขอ 
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้  เม่ือมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว   

ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ  สํานักงานจะยกเลิกการข้ึนทะเบียน
ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการข้ึนทะเบียนนั้น 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๑๕ 
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

ตามข้อ  ๑๘  วรรคสาม 
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ  ๒๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ยกเลิกการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒๑ 
ให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสํานักงาน  โดยย่ืนคําอุทธรณ์ 

เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๖ เม่ือสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๒๕  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว   
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
การให้บริการข้อมูล 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา  โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับกรณีนี้ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล  และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ทั้งน้ี  วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

   ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 
ขนาดเล็ก (< ๕๐) 

 
๔.๕ 

 
๖.๕ 

 
๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 
หมายเหตุ 
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  
  ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม  
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตช้ันสูง ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วัฒนธรรม  
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ 
อาคารท่ีมีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณท่ีมีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม  
  ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง 
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบัซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวม สนามกฬีา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง 



 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
ห้างสรรพสินคา้ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินคา้และนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า  
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ 
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม  
  ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มลีักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา้ อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รา้นค้า ศูนย์อาหาร  
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
กฎกระทรวงก าหนดเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐท่ีใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได ้

พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในคร้ังนั้น  โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอน้ันจะอุทธรณ์ 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า  อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  วรรคหน่ึง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

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

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

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

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

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

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

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

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

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

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

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

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

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

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

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

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

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

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

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

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

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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

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

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

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

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

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

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

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

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

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   



หน้า   ๙ 
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  

และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

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

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

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   



หน้า   ๑๐ 
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

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

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

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

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

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

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

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

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

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

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

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

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

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

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

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

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

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

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

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

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

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

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

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

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

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

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

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

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

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

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

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

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

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

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

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

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

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

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

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

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

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

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

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

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

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

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

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

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

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

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

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

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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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  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

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

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

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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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  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

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

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

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

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

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

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

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

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

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

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

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

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

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

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

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

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

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

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 

หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

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

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

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

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

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

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ

และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

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

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

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

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

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

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

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

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 

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

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

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

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

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

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   

เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

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

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

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

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

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

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

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

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

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

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

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

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

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

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

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

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

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

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

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

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

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

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

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

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

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

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

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

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

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

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

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

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

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

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

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

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

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

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

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

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

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

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

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

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

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

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

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

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

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

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

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

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

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

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

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

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ขอ้ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด

รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้

ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

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

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  

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

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  

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

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

ค่าจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง

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

ค่าจ้างล่วงหน้า 
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า

ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ   ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

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

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

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

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

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

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

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

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

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

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

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

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

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

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

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

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

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

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

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

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

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

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

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

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

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

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

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

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

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

วิธีประกวดแบบ 
ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 

ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

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

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

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

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

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

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

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

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

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 

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

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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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  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

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

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

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

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

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

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

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

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

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

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

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

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

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

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

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

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

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

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

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

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

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

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

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

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

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

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

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

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

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

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

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

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

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

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

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

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

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

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

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

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

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

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

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

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 

ค่าเสียหาย 
ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา

หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

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

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

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

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

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

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

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

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 



หน้า   ๖๒ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

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

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

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

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

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

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

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

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

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

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

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

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

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



หน้า   ๖๖ 
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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 



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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

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

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

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

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

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

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

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

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

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

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

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  

หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

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

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

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

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

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

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

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

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

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

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

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ    

แบบฟอร์มเอกสารงานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

Workflow แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (Workflow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




