
คําสั่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ที่ ค.  ๑๗๒/๒๕๖๑ 

เร่ือง   แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----- 
 โดยที่ เห็นสมควรปรับป รุงคําสั่ ง กฟผ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหสอดคลองกับ
โครงสรางองคการตามคําสั่ง กฟผ. ที่ ค. ๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดโครงสรางองคการ อาศัยอํานาจ 
ตามความในขอ ๖ และขอ ๗  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีอํานาจดําเนินการมอบอํานาจเปนหนังสือ
ใหแกผูดาํรงตําแหนงใดก็ได  ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยออกคําส่ังไว ดังตอไปนี ้
 
 ขอ    ๑ ใหยกเลิกคําสั่ง กฟผ. ที่ ค. ๑๒๙/๒๕๖๐ และคําส่ัง กฟผ. ที่ ค. ๗๖/๒๕๖๑ 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐  
  บรรดาระเบียบปฏิบัติ อ่ืนใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในคําสั่งนี้  หรือที่ ขัด 
หรอืแยงกับคาํสั่งนี้  ใหใชคําสั่งนี้แทน  
 

 ขอ    ๒ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย      
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   โดยใหถือปฏิบัติตามที่กําหนดในแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แนบทายคําสั่งนี้ 
 
 ขอ    ๓ ให ผูปฏิ บั ติ งานตามที่ กํ าหนดในแนวทางการป ฏิบั ติ งานตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แนบทายคําสั่งนี้ 
เปนผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
   ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบอํานาจนั้นใหแก 
ผูดาํรงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได 
 
 ๑) ขอ    ๔ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในคําสั่งน้ี ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่ง กฟผ. ที่ ค.  ๖๔/๒๕๖๔             ใชบังคับ  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 



 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป   
 
 

 ส่ัง  ณ  วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   
 นายวิบูลย ฤกษศิระทัย 
 ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝายกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
โทร. ๖๔๑๓๐, ๖๔๑๓๓ 



แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

  
ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 โดยท่ีเปนการสมควรมีระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒  
วรรคสองมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคส่ี 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 วรรคหน่ึง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ 
วรรคส่ี มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหน่ึง (๓) และวรรคสอง และ
มาตรา ๑๑๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

  

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

 ขอ ๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี   

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

สวนท่ี ๑ 
นิยาม 

  

 ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 
 “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรอืหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมี
ฐานะเปนนิติบุคคล 
 (๒) ราชการสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวดั 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 



 -    ๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๓) ราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดํารง
ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
 (๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารง
ตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 
 (๕) องคการมหาชน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเทา 
 (๖) องคกรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 (๗) องคกรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
 (๘) หนวยธรุการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยติุธรรม เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
 (๑๐) หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง 
 (๑๑) หนวยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรอืผูดาํรงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเทา 
 (๑๒) หนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
ตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงานน้ัน 
 “หัวหนาเจาหนาที”่ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
หนวยงานของรัฐน้ันกําหนด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรฐัใหเปนหัวหนา
เจาหนาท่ี 
 “ผูมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขาเสนอราคา 
หรือเขาย่ืนขอเสนอในการจัดซ้ือจัดจางตอหนวยงานของรัฐใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่น
ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -    ๓    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรอืของนิติบุคคลราย
หน่ึงมีอํานาจหรอืสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติ
บุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเขาเสนอราคาหรือเขาย่ืนขอเสนอตอหนวยงานของรัฐน้ันใน
คราวเดียวกัน 
 (๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอ
หนวยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 
 คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา 
ในกิจการน้ันหรือในอัตราอ่ืนตามท่ีผูรักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวน 
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด  
หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  
ท่ีเขาเสนอราคาหรือเขาย่ืนขอเสนอตอหนวยงานของรฐัน้ันในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรอืการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตร
ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปน
หุนสวนหรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
 ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุนโดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี 
และหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวของไดเขาเสนอราคาหรือเขา
ยืน่ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูยื่นขอเสนอน้ันมีความสัมพันธกัน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณ ี
 “การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม” หมายความวา การท่ีผูย่ืนขอเสนอรายหน่ึงหรือ
หลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ไมวาจะกระทํา
โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือ
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ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  
หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ท้ังน้ี โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูย่ืนขอเสนอดวยกัน หรือเพ่ือใหประโยชนแก 
ผูยื่นขอเสนอรายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเล่ียง
การแขงขันอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบหนวยงานของรัฐโดยมิใชเปนไปใน
ทางการประกอบธุรกิจปกต ิ
 “ผูมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสตามขอ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามขอ ๗๐ 
คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๗๔ คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามขอ ๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือกตามขอ ๑๒๐ คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปตามขอ ๑๔๖ คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางโดยวิธคัีดเลือกตามขอ ๑๔๙ และคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสราง
โดยวิธีประกวดแบบตามขอ ๑๕๕ 
 “ระบบขอมูลสินคา” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความวา ขอมูล
รายละเอียดของสินคาที่ผูประกอบการไดลงทะเบียนไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
โดยแสดงรายละเอียดของสินคา ภาพสินคา พรอมคําบรรยายประกอบตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด และใหหมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจางตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๒ 
การมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีประชุมพิจารณา 

  

 ขอ ๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาประธานกรรมการหรือกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. 
และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเร่ืองซึ่งท่ีประชุม
พิจารณาหรือไม ใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 

สวนท่ี ๓ 
ผูมีอํานาจและการมอบอํานาจ 

  

 ขอ ๖  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี ไดแก ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเปนหัวหนา
หนวยงานของรัฐ เวนแตกระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีผูรักษาการตามระเบียบ
ประกาศกําหนดใหหนวยงานของรัฐน้ันสามารถกําหนดหนวยงานระดับใด ผูบังคับบัญชาชั้นใด 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ก็ใหกระทําได และเมื่อไดกําหนดเปนประการใด
แลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 

 ขอ ๗  ผูมีอํานาจดําเนินการตามขอ ๖ หรือผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางตามระเบียบน้ีจะ
มอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดซ่ึงสังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน โดยให
คํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 
 เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจน้ันและ
จะมอบอํานาจน้ันใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแต 
 (๑)  การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจน้ัน
ตอไปไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (ก)  กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  
ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจ
ช้ันตนทราบดวย 
   (ข)  กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่น นอกจากท่ีกลาวใน (ก) จะกระทําไดตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว 
 (๒)  การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม
หรือของหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีรฐัมนตรีประกาศกําหนดตามขอ ๖ 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอไวเปนการเฉพาะ 
ก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
 เพ่ือความคลองตัวในการจัดซื้อจัดจาง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบอํานาจในการ 
ส่ังการและดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ 
 ใหผูมอบอํานาจสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ
ทุกครั้ง 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๘  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของภาครัฐโดยรวม หนวยงานของรัฐใดจะ
มอบอํานาจใหหนวยงานของรัฐแหงอื่นดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแทนก็ใหกระทําได โดยใหผูมอบ
อํานาจสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

สวนท่ี ๔ 
การดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  

 ขอ ๙  การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามระเบียบน้ีดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ตามวธิีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารท่ีจัดพิมพจากระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
เปนเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 
 ขอ ๑๐ ใหกรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหหนวยงานของรัฐและผูประกอบการใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

สวนท่ี ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

สวนท่ี ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 ขอ ๑๑ เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือ 
จัดจางจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแลว ใหเจาหนาท่ี
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  
 แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปน้ี 
 (๑)  ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 
 (๒)  วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 
 (๓)  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซื้อจัดจาง 
 (๔)  รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปตาม 
วรรคหน่ึงแลว  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน เวนแตกรณีที่บัญญัติไว
ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง 
 
 
 หากหนวยงานของรัฐไมไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางโครงการใดในระบบ
เครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไมสามารถดําเนินการจัดซือ้จัดจางในโครงการน้ันได 

 ขอ ๑๑ เม่ือ กฟผ. ไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซื้อจัดจางจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแลว ใหเจาหนาที่หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายของหนวยงานระดับฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป
เสนอผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปน้ี 
 (๑)  ช่ือโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 
 (๒)  วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ 
 (๓)  ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 
 (๔)  รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 เม่ือผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปใหความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
ตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูอํานวยการฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ หรือผูอํานวยการฝาย 
หรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา
หนวยงานจัดซื้อจัดจาง แลวแตกรณ ีประกาศเผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให 
ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ กฟผ. เวนแตกรณีท่ีบัญญัติไวตามความ 
ในมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง 
 หาก กฟผ. ไมไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางโครงการใดในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไมสามารถดําเนินการจัดซือ้จดัจางในโครงการน้ันได 

 
 
 
 
 
 

 ขอ ๑๒ หลังจากท่ีไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปตามขอ ๑๑ แลว 
ใหหนวยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แลวแตกรณี เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาหรือขอตกลงได
ทันทีเม่ือไดรับอนุมัติทางการเงินแลว 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทํารายงานพรอมระบุเหตุผล 

 ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป  
ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีมีความ
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ท่ีขอเปล่ียนแปลงเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความ
เห็นชอบแลวใหดําเนินการตามขอ ๑๑ วรรคสาม ตอไป 

จําเปนตองเปล่ียนแปลงจัดทํารายงานพรอมระบุเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงเสนอผูอํานวยการฝาย
หรือเทียบเทาข้ึนไปเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหดําเนินการตาม 
ขอ ๑๑ วรรคสาม ตอไป 

สวนท่ี ๖ 
การตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน 

สวนท่ี ๖ 
การตรวจสอบผูมผีลประโยชนรวมกัน 

 

 ขอ ๑๔ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ใหผูมีหนาท่ีตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันหรือไม หากปรากฏวามีผูย่ืนขอเสนอเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ใหผูมีหนาท่ีตรวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอในครั้งน้ัน 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายตามขอ ๑๔ ใหเจาหนาท่ี 
กําหนดใหผูย่ืนขอเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสาร
ดังตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนติิบุคคล 
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง 
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒)  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓)  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
 (๔)  เอกสารอ่ืนตามท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด เชน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนา 
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ใหยื่นมาพรอมกับการย่ืนขอเสนอตามวิธีการ
ท่ีกําหนดในระเบียบน้ี 
 

 ขอ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายตามขอ ๑๔ ใหเจาหนาท่ี
จัดหากําหนดใหผูยื่นขอเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมี
เอกสารดังตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง 
  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒)  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๓)  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคา
ฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
 (๔)  เอกสารอื่นตามท่ี กฟผ. กําหนด เชน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
 การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ใหยื่นมาพรอมกับการย่ืนขอเสนอตามวิธีการ
ท่ีกําหนดในระเบียบน้ี 
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สวนท่ี ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

สวนท่ี ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 

 ขอ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในแตละโครงการ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี 
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจางพรอมท้ัง
เอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังตอไปน้ี 
 
 (๑)  รายงานขอซื้อหรือขอจางตามความในหมวด ๒ สวนท่ี ๒ หมวด ๓ สวนท่ี ๒ 
และหมวด ๔ สวนท่ี ๒ แลวแตกรณี 
 (๒)  เอกสารเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง และผลการพิจารณาในครั้งน้ัน (ถามี) 
 (๓)  ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ 
 (๔)  ขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอทุกราย 
 (๕)  บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 (๖)  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 
 (๗)  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ังการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 
(ถามี) 
 (๘)  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 การจัดซ้ือจัดจางโครงการใดจะตองมีเอกสารหลักฐานใดใหเปนไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
น้ัน  ทั้งน้ี การจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดําเนินการผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
หนวยงานของรัฐสามารถใชเอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
เปนเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได 

 ขอ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละโครงการ ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจาง 
หรือหนวยงานพัสดุ หรือหนวยงานผูใชงาน จัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางพรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ  
ตามรายการดังตอไปน้ี 
 (๑)  รายงานขอซื้อหรือขอจางตามความในหมวด ๒ สวนท่ี ๒ หมวด ๓ สวนท่ี ๒ 
และหมวด ๔ สวนท่ี ๒ แลวแตกรณ ี
 (๒)  เอกสารเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง และผลการพิจารณาในครั้งน้ัน (ถามี) 
 (๓)  ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 (๔)  ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
 (๕)  บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 (๖)  ประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 
 (๗)  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสอื รวมท้ังการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
(ถามี) 
 (๘)  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 การจัดซื้อจัดจางโครงการใดจะตองมีเอกสารหลักฐานใดใหเปนไปตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
น้ัน  ท้ังนี้ การจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดําเนินการผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
หนวยงานสามารถใชเอกสารท่ีจัดทําในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสาร
ประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๒ 
การซ้ือหรือจาง 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

หมวด ๒ 
การซ้ือหรือจาง 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๑๗ การดําเนินการในหมวดน้ีไมใชบังคับกับงานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง  

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงฯ 

 ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีมีการซื้อหรือจางเพ่ือจัดทําพัสดุเอง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง 
ผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองน้ัน และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมี
คุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เวนแตหนวยงานของรัฐท่ีกําหนด 
ใหมีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 

 ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีมีการซื้อหรือจางเพื่อจัดทําพัสดุเอง ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปของ
หนวยงานผูจัดทําแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองน้ัน และแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เวนแตท่ีกําหนดใหมีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 

 



 -    ๙    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๙ หนวยงานของรัฐแหงใดประสงคจะซื้อหรือจางใหกับหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน  
ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจาง ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวยประเภทหรือชนิดของพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจาง วิธีการซ้ือหรอืจาง และการทํา
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดตอไป  
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ  
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจาง ตามวรรคหน่ึง เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติก็ได  

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๒๐ การแบงซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวิธีการ 
ซ้ือหรือจางหรืออํานาจในการส่ังซื้อส่ังจางเปล่ียนแปลงไป จะกระทํามิได  
 กรณีใดจะเปนการแบงซ้ือหรือแบงจางใหพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการซ้ือหรือจาง 
ครั้งน้ัน และความคุมคาของทางราชการเปนสําคัญ  

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

สวนท่ี ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจาง 

สวนท่ี ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจาง 

 

 

การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานกอสราง 

การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานกอสราง 
 

 

 ขอ ๒๑ ในการซื้อหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ัง 
คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะใหเจาหนาท่ีหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการ
จัดทํารางขอบเขตของงาน หรอืรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง  
รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย  
 
 เพ่ือใหการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางมีมาตรฐาน 
และเปนประโยชนตอทางราชการ หากพัสดุที่จะซ้ือหรือจางใดมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง 
หรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุ
เฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได หรือในกรณีพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางใดยังไมมีประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางหรือ
รายการในการกอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคูมือ 
ผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

 ขอ ๒๑ ในการซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป 
ของหนวยงานผูใชงานเปนผูดําเนินการ หรือแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง หรือจะให
เจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอดวย  
 เพ่ือใหการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางมีมาตรฐาน 
และเปนประโยชนตอทางราชการ หากพัสดุที่จะซ้ือหรือจางใดมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง 
หรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุ
เฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได หรือในกรณีพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางใดยังไมมีประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางหรือ
รายการในการกอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคูมือ 
ผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

 
 
 



 -    ๑๐    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ในการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือ 
จะใหเจาหนาท่ีหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง หรือจะดําเนินการ
จางตามความในหมวด ๔ งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางก็ได  
 
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ในการจางกอสราง ใหหัวหนาแผนกข้ึนไปของหนวยงานผูขอจางเปนผูดําเนินการ หรือ
แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะใหเจาหนาท่ีหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทําแบบรูป
รายการงานกอสราง หรือจะดําเนินการจางตามความในหมวด ๔ งานจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสรางก็ได  
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานผูใชงาน หรือ
หนวยงานผูขอจาง กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม 

รายงานขอซ้ือหรือขอจาง รายงานขอซ้ือหรือขอจาง  

 ขอ ๒๒ ในการซื้อหรือจางแตละวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางตามขอ ๒๓ 
และขอ ๗๙ วรรคสอง ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที ่ตามรายการดังตอไปน้ี 
 
 
 
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง  
 (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี  
 (๓)  ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง  
 (๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุ
วงเงินท่ีประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งน้ัน 
 (๕)  กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุน้ันหรือใหงานน้ันแลวเสร็จ  
 (๖)  วิธีท่ีจะซื้อหรือจางและเหตุผลท่ีตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น  
 (๗)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
 (๘)  ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการซื้อ
หรือจาง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน  
 การซ้ือหรอืจางกรณีจําเปนเรงดวนอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได 
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน มาตรา 
๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ง) หรือกรณีการซ้ือหรือจางท่ีมีวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ท่ีออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาท่ีหรือผูที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนก็ได 

 ขอ ๒๒ ในการซ้ือหรือจางแตละวิธี นอกจากการซื้อท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางตามขอ ๒๓  
และขอ ๗๙ วรรคสอง ใหเจาหนาที่จัดหาจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอผูอํานวยการฝาย
ข้ึนไปท่ีมีอํานาจส่ังซื้อหรือสั่งจาง หรือผูปฏิบัติงานอื่นท่ีมีอํานาจส่ังซ้ือหรอืสั่งจางภายในวงเงิน
อํานาจอนุมัติของตน  เวนแตการสั่งซ้ือส่ังจางที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  
ใหเสนอผูชวยผูวาการข้ึนไป เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยใหหนวยงานผูใชงานเปนผูดําเนินการ
จัดทําบันทึกขอซื้อหรือขอจาง เสนอผูมีอํานาจตามขอ ๒๒/๑ ตามรายการดังตอไปน้ี 
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง  
 (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี  
 (๓)  ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง  
 (๔)  วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณท่ีจะซื้อหรือจางในคร้ังน้ัน (ท่ีรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซื้อหรือจางในคร้ังนั้น 
 (๕)  กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุน้ันหรือใหงานน้ันแลวเสร็จ  
 (๖)  วิธีท่ีจะซื้อหรือจางและเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีน้ัน  
 (๗)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
 (๘)  ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ 
หรือจาง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน  
 การซ้ือหรือจางกรณีจําเปนเรงดวนอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได 
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ค)  หรือกรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุน้ันโดยฉุกเฉินมาตรา 
๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจางท่ีมีวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ท่ีออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาท่ีจัดหา 
หรือผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นของหนวยงานผูใชงานจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  
เฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -    ๑๑    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

  ขอ  ๒๒/๑  ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี มีอํานาจใหความเห็นชอบบันทึกขอซื้อหรอืขอจาง 
 (๑) หัวหนาแผนกข้ึนไปของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) หัวหนากองข้ึนไปของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) ผูอํานวยการฝายของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน  
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๔) ผูชวยผูวาการข้ึนไป ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) รองผูวาการ ภายในวงเงินคร้ังละเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางซึ่งใชวธิีคัดเลอืกหรือวธิเีฉพาะเจาะจงซ่ึงวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจใน (๓) ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๒๓ ในการซื้อท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที ่ตามรายการดังตอไปนี้  
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ  
 (๒)  รายละเอียดของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีตองการซื้อรวมท้ังเน้ือท่ีและทองท่ีท่ีตองการ  
 (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในทองท่ีน้ัน  
 (๔)  ราคาซื้อขายของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางใกลเคียงบริเวณท่ีจะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ 
๓ ราย  
 (๕)  วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ี 
ประมาณวาจะซ้ือในครั้งน้ัน  
 (๖)  วิธีท่ีจะซื้อและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีน้ัน  
 (๗)  ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการซื้อ  

 ขอ ๒๓ ในการซ้ือท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง ใหเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีตองการจัดซื้อท่ีดินจัดทํา
รายงานเสนอผูมีอํานาจในขอ ๒๓/๑ โดยเสนอผานผูบังคับบัญชา ตามรายการดังตอไปน้ี 
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ 
 (๒)  รายละเอียดของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีตองการซ้ือ รวมท้ังเน้ือท่ีและทองท่ีท่ีตองการ 
 (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในทองท่ีน้ัน 
 (๔)  ราคาซ้ือขายของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางใกลเคียงบริเวณท่ีจะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ 
๓ ราย 
 (๕)  วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน 
ท่ีประมาณวาจะซ้ือในครั้งน้ัน 
 (๖)  วิธีท่ีจะซื้อและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีน้ัน 
 (๗)  ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ 

 
 
 
 
 
 

  ขอ  ๒๓/๑  ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี มีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง 
 (๑) หัวหนาแผนกขึ้นไปของฝายท่ีดิน ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) หัวหนากองข้ึนไปของฝายท่ีดิน ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) ผูอํานวยการฝายท่ีดิน ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๔) ผูชวยผูวาการขึ้นไปท่ีรับผิดชอบฝายท่ีดิน ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) รองผูวาการท่ีรับผิดชอบฝายท่ีดิน ภายในวงเงินครั้งละเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 
 
 
 

 ขอ ๒๔ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ ๒๒ 
หรือขอ ๒๓ แลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจางน้ันตอไปได  

 ขอ ๒๔ เมื่อผูมีอํานาจใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ ๒๒ หรือขอ ๒๓ แลว 
ใหเจาหนาที่จัดหาดําเนินการตามวิธซ้ืีอหรือจางน้ันตอไปได  

 



 -    ๑๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

คณะกรรมการซ้ือหรือจาง คณะกรรมการซ้ือหรือจาง  

 ขอ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละคร้ัง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ัง
คณะกรรมการซ้ือหรือจางข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 
 (๑)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
 (๒)  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
 (๓)  คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก  
 (๔)  คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 (๕)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางแตละคณะ รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน  

 ขอ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจแตงตั้งในขอ ๒๕/๑ แตงต้ัง
คณะกรรมการซ้ือหรือจางข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 
 (๑)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
 (๒)  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
 (๓)  คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก  
 (๔)  คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 (๕)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางตาม (๑) - (๔)   รายงานผลการพิจารณาตอผูมีอํานาจสั่งซ้ือ
หรือสั่งจางภายในระยะเวลาท่ีกําหนด    
 ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรอืสั่งจางพิจารณาขยายเวลาให
ตามความจําเปน เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ 
 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม (๕) รายงานผลการตรวจรบัตอหัวหนาแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานพัสดุหรือผูใชงาน แลวแตกรณ ีสําหรับกรณีงานจางกอสราง 
ใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไปหรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ   
ท้ังน้ี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูมีอํานาจดังกลาว 
พิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน 
 กรณีการจัดซ้ือท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางใหมีคณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดินดําเนินการเชนเดียวกับ
คณะกรรมการซ้ือหรือจาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอ  ๒๕/๑ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี มีอํานาจตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางตามขอ ๒๕ 
หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับงานซ้ือหรืองานจาง 
 (๑) ผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจาง 
 (๒) ผูอํานวยการฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานพัสดุหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา
หนวยงานพัสดุ เฉพาะการต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุหรือ 
งานจาง 
 (๓) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือส่ังจางภายใน
วงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
 ท้ังน้ี เวนแตการซ้ือหรือการจางที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอ
ผูชวยผูวาการข้ึนไปเพ่ือตั้งกรรมการดังกลาว   
 

 



 -    ๑๓    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามขอ ๒๕ แตละคณะประกอบดวยประธานกรรมการ 
๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงต้ังจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืน 
โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ    
 ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวมเปน
กรรมการดวยก็ได แตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการ
ตามวรรคหน่ึง  
 ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการซ้ือหรอืจางทุกคณะ ควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ 
งานซื้อหรือจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย  

 

 ขอ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามขอ ๒๕ แตละคณะประกอบดวยประธานกรรมการ 
๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงต้ังจากผูปฏิบัติงานของ กฟผ. โดยใหคํานึงถึง
ลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ      
 
 ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของ กฟผ. จะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
แตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอ่ืนน้ันจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหน่ึง  
 
 ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการซื้อหรือจางทุกคณะ ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวฒิุเก่ียวกับ 
งานซื้อหรือจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย  
 ท้ังน้ี  ใหระบุผูทําหนาที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการแตละชุด โดยใหคํานึงถึง 
ลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ 
 ในกรณีการจัดหาครั้งใดท่ีกําหนดใหมีการวางหลักประกันการจัดหา จะกําหนดใหมี
ผูปฏิบัติงานของหนวยงานบัญชีและการเงิน เปนเจาหนาท่ีรับหลักประกันก็ได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหน่ึง 
ในการลงมติ โดยประธานกรรมการตองอยูดวยทุกคร้ังในการประชุม หากประธานกรรมการ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังประธานกรรมการคนใหมเปน
ประธานกรรมการแทน  
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท  
 กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
 ประธานกรรมการและกรรมการ จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา 
ในการซ้ือหรือจางครั้งน้ัน  ทั้งน้ี การมีสวนไดเสียในเร่ืองซึ่งท่ีประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 หากประธานหรือกรรมการทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา 
ในการซ้ือหรือจางครั้งน้ัน ใหประธานหรือกรรมการผูน้ันลาออกจากการเปนประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีตนไดรับการแตงตั้งน้ัน และใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ทราบเพ่ือส่ังการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

 ๑) ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหน่ึง 
ในการลงมติ โดยประธานกรรมการตองอยูดวยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูมีอํานาจตามขอ ๒๕/๑ แตงต้ังประธานกรรมการคนใหมเปน
ประธานกรรมการแทน  
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท  
 กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย  
 ประธานกรรมการและกรรมการ จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา 
ในการซื้อหรือจางครั้งน้ัน  ทั้งน้ี การมีสวนไดเสียในเร่ืองซึ่งท่ีประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 หากประธานหรือกรรมการทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา 
ในการซ้ือหรือจางคร้ังน้ัน ใหประธานหรือกรรมการผูนั้นลาออกจากการเปนประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีตนไดรับการแตงตั้งน้ัน และใหรายงานผูมีอํานาจตามขอ ๒๕/๑ 
ทราบเพ่ือส่ังการตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่ง กฟผ. ที่ ค. ๓๔/๒๕๖๔ ใชบังคับ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



 -    ๑๔    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายกาหนด 

 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง อาจประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายกาหนด 

วิธีการซ้ือหรือจาง   

 ขอ ๒๘ การซ้ือหรือจาง กระทําได ๓ วิธี ดังน้ี  
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  
 (๒)  วิธีคัดเลือก  
 (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป   

 ขอ ๒๙ การซ้ือหรือจางโดยวธิีประกาศเชิญชวนท่ัวไป กระทําได ๓ วิธี ดังน้ี 
 (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
 (๒) วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 (๓) วิธีสอบราคา 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๓๐ วิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส (e – market) คอื การซ้ือหรือจางท่ีมีรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีไมซับซอนหรอืเปนสินคาหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได
กําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e – catalog) โดยใหดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e – market) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได 
๒ ลักษณะ ดังน้ี  
 (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส คือ การซ้ือหรือจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๓๑ วิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) คือ การซ้ือหรือจางคร้ังหนึ่ง  
ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา (e – catalog) โดยใหดําเนินการในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding) ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๓๒ วิธสีอบราคา คือ การซ้ือหรือจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐน้ันตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี
ขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําใหไมสามารถดําเนินการผานระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ท้ังน้ี ใหเจาหนาที่ระบุเหตุผล 
ความจําเปนที่ไมอาจดําเนินการซ้ือหรอืจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีประกวด 

 กฟผ. ไมไดใชปฏิบัติ  
 



 -    ๑๕    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ราคาอิเล็กทรอนิกสไวในรายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ ดวย  

 ขอ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินการซ้ือหรือจางตามขอ ๓๐ ขอ ๓๑ 
หรือขอ ๓๒ แตกตางไปจากที่กําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือ 
ขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ทราบดวย 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  

 ขอ ๓๔ ใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกสพรอมประกาศ
เชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
 การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถาจําเปนตองมี
ขอความ หรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญ
ตามท่ีกําหนดไวในแบบ และไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนา
หนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซ้ือ 
หรือจางและประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน  
 
 การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตาม 
วรรคหน่ึง ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสาร 
ซ้ือหรือจาง โดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา 
ของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  

 ขอ ๓๔ ใหเจาหนาท่ีจัดหาจัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกสพรอม
ประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
 การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองมีขอความ 
หรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไวในแบบ และไมทําให กฟผ. เสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซือ้จัดจาง
เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรอืไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศ
เชิญชวนดังกลาวไปใหฝายกฎหมายเพ่ือเสนอสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน  
 การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตาม 
วรรคหน่ึง ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสาร 
ซ้ือหรือจาง โดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา 
ของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  

 

 ขอ ๓๕ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจางตาม 
ขอ ๒๒ แลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกสในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ  
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปด
ประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน  

 ขอ ๓๕ เมื่อผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจางตามขอ ๒๒ แลว  
ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเผยแพรประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของ กฟผ. เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ และใหปดประกาศโดยเปดเผย  
ณ สถานท่ีปดประกาศของ กฟผ.  

 
 

 ขอ ๓๖ ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ไปยังผูประกอบการท่ีไดลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดนํา
รายละเอียดของพัสดุลงในระบบขอมูลสินคาตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรฐั และจัดสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผาน 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส  
 ในกรณีท่ีผูประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือหรือจาง
ดังกลาว และยังไมไดลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หากประสงค
จะเขารวมเสนอราคาในครั้งน้ัน จะตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 



 -    ๑๖    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

อิเล็กทรอนิกสและจะตองนํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบขอมูลสินคากอนการเสนอราคา  

 ขอ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  ใหดําเนินการดังน้ี 
 (๑)  กรณีเปนการซื้อหรือจาง ตามขอ ๓๐ (๑) ใหผูประกอบการเขาสูระบบตลาด 
อิเล็กทรอนิกส และใหเสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว 
 (๒) กรณีเปนการซ้ือหรือจาง ตามขอ ๓๐ (๒) ใหผูประกอบการเขาสูระบบตลาด 
อิเล็กทรอนิกส โดยตองลงทะเบียนกอนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที 
พรอมทั้งใหทําการทดสอบระบบเปนเวลา ๑๕ นาที และใหเสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที 
โดยจะเสนอราคาก่ีครั้งก็ได 
 กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหน่ึง หามมิใหรนหรือเลื่อน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดวัน
เสนอราคา เวนแตเปนกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจงเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เน่ืองจาก
มีปญหาขอขัดของเก่ียวกับการเสนอราคาผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
และเม่ือไดดําเนินการเปนประการใดแลวใหกรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัย 
ทราบดวย 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามขอ ๓๗ แลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาตํ่าสุด
เทากันหลายราย ใหเจาหนาท่ีพิจารณาราคาต่ําสุดของผูท่ีเสนอราคาเขาสูระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกสในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคาในครั้งน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีผูเขาเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นวาราคาท่ีเสนอมีความเหมาะสม 
และเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ ใหเจาหนาที่เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา
เจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณารับราคาของผูเสนอราคารายน้ันได  
 
 ถาไมมีผูเขาเสนอราคา ใหเจาหนาท่ีเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที ่
เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจางในครั้งน้ัน และดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกสใหม หรือจะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง  
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแต
หนวยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวธิีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น  
ใหเร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางตามขอ ๒๒ 

 ขอ ๓๘ เมื่อส้ินสุดการเสนอราคาตามขอ ๓๗ แลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุด
เทากันหลายราย ใหเจาหนาท่ีจัดหาพิจารณาราคาตํ่าสุดของผูท่ีเสนอราคาเขาสูระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกสในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคาในครั้งน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีผูเขาเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นวาราคาท่ีเสนอมีความเหมาะสมและ
เปนประโยชนตอ กฟผ.  ใหเจาหนาท่ีจัดหาเสนอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจาง (เวนแตกรณีท่ีอยู
ในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา
ข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือพิจารณารับราคาของผูเสนอราคารายน้ันได  
 ถาไมมีผูเขาเสนอราคา ใหเจาหนาที่จัดหาเสนอผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจาง (เวนแตกรณี 
ท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจางใน 
ครั้งน้ัน และดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสใหม หรือจะดําเนินการซ้ือหรือ 
จางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตจะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซ้ือ 
หรือขอจางตามขอ ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายต่ําสุดท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกวา
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางตามขอ ๒๒ ใหเจาหนาที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 

 ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายตํ่าสุดท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกวา
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง (วงเงินงบประมาณท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในครั้งน้ัน) ตามขอ ๒๒ (๔)  
ใหเจาหนาท่ีจัดหาดําเนินการ ดังนี ้

 
 
 



 -    ๑๗    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๑)  ตอรองราคากับผูเสนอราคารายดังกลาวผานทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสใหตํ่าสุด
เทาท่ีจะทําได หากผูเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผานทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกสแลว หากราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาอีก แตสวนท่ีสูงกวาวงเงิน
ท่ีจะซื้อหรือจางน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคา
ท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
 (๒)  ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหแจงผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาถูกตองตรงตาม 
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสทุกรายผานทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเสนอราคาใหมพรอมกัน โดยใหยื่นใบเสนอราคาผานทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกสภายในเวลาที่หนวยงานของรัฐกําหนด หากผูเสนอราคารายใดไมยื่นใบเสนอราคา
ใหม ใหถือวาผูเสนอราคารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม หากปรากฏวาผูเสนอราคาต่ําสุดใน
การเสนอราคาครั้งใหมเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซือ้หรือจาง หรอืสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวา
น้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ให
เสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
 (๓)  ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา 
เจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจางในคร้ังน้ัน ทั้งน้ี การดําเนินการซื้อหรือจางคร้ังใหม
ใหนําความในขอ ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๑)  ตอรองราคากับผูเสนอราคารายดังกลาวผานทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสใหตํ่าสุด
เทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผานทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกสแลว หากราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง  หรือสูงกวาแตไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาอีก แตสวนท่ีสูงกวาวงเงิน
ท่ีจะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคา
ท่ีเหมาะสมกใ็หเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
 (๒)  ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหแจงผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาถูกตองตรงตาม 
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสทุกรายผานทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเสนอราคาใหมพรอมกัน โดยใหยื่นใบเสนอราคาผานทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกสภายในเวลาที ่กฟผ. กําหนด หากผูเสนอราคารายใดไมยื่นใบเสนอราคาใหม  
ใหถือวาผูเสนอราคารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม หากปรากฏวาผูเสนอราคาต่ําสุดในการ
เสนอราคาครั้งใหมเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซือ้หรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวาน้ันไม
เกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอ
ซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
 (๓)  ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอผูมีอํานาจส่ังซื้อหรือสั่งจาง (เวนแตกรณี
ท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจางในคร้ังน้ัน 
ท้ังน้ี การดําเนินการซ้ือหรอืจางคร้ังใหมใหนําความในขอ ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๔๐ ภายหลังจากท่ีไดผูชนะการเสนอราคาตามขอ ๓๘ หรือขอ ๓๙ แลว ใหเจาหนาท่ี
จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูเสนอราคารายน้ันจากระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารการ 
เสนอราคาทุกแผน 
 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตามวรรคหน่ึงเสนอราคาผิดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในเอกสาร 
ซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือเสนอแคตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารซ้ือหรือจางดวย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาผูเสนอราคารายน้ันไมผานคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
ในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ใหเจาหนาท่ีเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ผานหัวหนาเจาหนาทีเ่พ่ือพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจางในครั้งน้ัน หรือพิจารณาผูท่ีเสนอ 
ราคาตํ่าในลําดับถัดไปเปนผูชนะการเสนอราคาก็ได ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและ 
ประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

 ขอ ๔๐ ภายหลังจากท่ีไดผูชนะการเสนอราคาตามขอ ๓๘ หรือขอ ๓๙ แลว ใหเจาหนาที่
จัดหาจัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูเสนอราคารายนั้นจากระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารการ 
เสนอราคาทุกแผน 
 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตามวรรคหน่ึงเสนอราคาผิดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในเอกสาร 
ซ้ือ หรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือเสนอแคตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารซ้ือหรือจางดวย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
ในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  ใหเจาหนาที่จัดหาเสนอผูมีอํานาจส่ังซ้ือ 
หรือสั่งจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) 
ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อ
หรือจางในครั้งน้ัน หรือพิจารณาผูท่ีเสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเปนผูชนะการเสนอราคาก็ได 
ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของ กฟผ. เปนสําคัญ 

 
 
 



 -    ๑๘    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๔๑ ใหเจาหนาที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่เก่ียวของ 
ท้ังหมดตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ขอ ๔๑ ใหเจาหนาท่ีจัดหารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ี
เก่ียวของท้ังหมดตอผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปของ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 ขอ ๔๒ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผูมี
อํานาจอนุมติัส่ังซื้อหรือสั่งจางแลว  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะการซื้อหรือจาง 
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศ โดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐน้ัน และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) 
ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 ขอ ๔๒ เมื่อผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจางใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและ
อนุมัติสั่งซ้ือหรือส่ังจางแลว  ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อ
จัดจางประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของ  กฟผ. ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศ โดยเปดเผย ณ สถานท่ี 
ปดประกาศของ กฟผ. และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 

วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส  

 ขอ ๔๓ ใหเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
พรอมประกาศเชิญชวนตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองมี
ขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคญั
ตามท่ีกําหนดไวในแบบและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนา
หนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซ้ือ 
หรือจางและประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 
 การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตาม 
วรรคหน่ึง ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจาง โดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา
ของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

 ขอ ๔๓ ใหเจาหนาท่ีจัดหาจัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
พรอมประกาศเชิญชวนตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถาจําเปนตองมี
ขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคญั
ตามที่กําหนดไวในแบบและไมทําให กฟผ. เสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตผูอํานวยการฝาย 
ข้ึนไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝากการบังคบับัญชาหนวยงานจัดซื้อ
จัดจางเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรดักุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซื้อหรือจางและ
ประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหฝายกฎหมายเพ่ือเสนอสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตาม 
วรรคหน่ึง ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจาง โดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทาน้ัน และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลา
ของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

 

 ขอ ๔๔ การซ้ือหรือจางพัสดุใดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือจางจะตอง
กําหนดเงื่อนไขไวในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหผูย่ืนขอเสนอ 
นําตัวอยางพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ใหหนวยงานของรัฐ
กําหนดใหผูย่ืนขอเสนอนําตัวอยางพัสดุน้ัน มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน 
ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 
 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังใดท่ีกําหนดใหตองมีเอกสารในสวนท่ีเปน 
สาระสําคัญประกอบการย่ืนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอท่ีย่ืนผานทางระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากหนวยงานของรัฐเห็นวาเอกสารดังกลาวมีปริมาณมากและเปนอุปสรรค 
ของผูย่ืนขอเสนอในการนําเขาระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานของรฐักําหนด 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๑๙    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ใหผูย่ืนขอเสนอนําเอกสารน้ันพรอมสรุปจํานวนเอกสารดังกลาวมาสง ณ ท่ีทําการของหนวยงาน
ของรัฐในภายหลัง โดยใหลงลายมือช่ือของผูย่ืนขอเสนอ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
(ถามี) กํากับในเอกสารน้ันดวย 
 การกําหนดวันใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือ 
ทดสอบ หรือนําเสนองานตามวรรคหน่ึง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสงตามวรรคสอง  
ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนวันใดวันหน่ึงภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  
เวนแตการดําเนินการตามวรรคหน่ึงท่ีไมอาจดําเนินการวันใดวันหน่ึงได ใหหนวยงานของรัฐ
พิจารณากําหนดมากกวา ๑ วันได แตจํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา ท้ังน้ี ใหระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหชัดเจน 

 ขอ ๔๕ เมื่อผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามขอ ๒๑ ไดจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางแลว ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางตาม 
ขอ ๒๒ พรอมนํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง 
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาเพื่อให
การกําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางเปนไป
ดวยความรอบคอบ เหมาะสม เปนประโยชนแกหนวยงานของรัฐ และไมมีการกําหนดเงื่อนไขท่ี
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจจัดใหมีการรับฟงความคดิเห็นรางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง พรอมกับรางประกาศและราง 
เอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการกอนก็ได ท้ังน้ี โดยมี 
หลักเกณฑดังน้ี 
 
 (๑) การซ้ือหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
จากผูประกอบการหรือไมก็ได  
 
 (๒) การซ้ือหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานของรัฐนํา
รางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นจากผูประกอบการ 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวใน 
ระเบียบน้ี ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบ
แลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 ขอ ๔๕ เมื่อผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามขอ ๒๑ ไดจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางแลว ใหเจาหนาท่ีจัดหาจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 
ตามขอ ๒๒ พรอมนํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง
เสนอผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง หรอืผูปฏิบัติงานอื่นท่ีมีอํานาจส่ังซื้อ
หรือสั่งจางภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน  เวนแตการส่ังซื้อส่ังจางท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอผูชวยผูวาการขึ้นไป เพ่ือขอความเห็นชอบ  หากเห็นวาเพ่ือใหการ
กําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางเปนไปดวย 
ความรอบคอบ เหมาะสม เปนประโยชนแก กฟผ. และไมมีการกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจจัดใหมีการรับฟงความคดิเห็นรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง  พรอมกับรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรอื 
จางดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการกอนก็ได ท้ังน้ี โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 
 (๑) การซ้ือหรือจางคร้ังหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานผูใชงาน ท่ีจะใหมีการ
เผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได โดยใหหนวยงานผูใชงานระบุมา
ในบันทึกขอซ้ือหรือขอจาง 
 (๒) การซ้ือหรือจางคร้ังหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจาง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 
  

 
 
 
 
 
 
 



 -    ๒๐    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๔๖ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการตามขอ ๔๕  
ใหหัวหนาเจาหนาทีดํ่าเนินการนํารางเอกสารดังกลาวเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ เพ่ือให
ผูประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหนวยงานของรัฐท่ีจัดซื้อจัดจางโดยตรง โดยเปดเผยตัว 

 ขอ ๔๖ ในกรณีท่ีนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวธีิประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการตามขอ ๔๕ ใหหัวหนาแผนก
หรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางดําเนินการนํารางเอกสารดังกลาวเผยแพร
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  
๓ วันทําการ เพ่ือใหผูประกอบการมีความคิดเห็นมายงั กฟผ. โดยตรง โดยเปดเผยตัว 

 
 
 
 

 ขอ ๔๗ กรณีท่ีมีผูมีความคิดเห็น ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรวมกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทํา
รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรอืจางตามขอ ๒๑  
พิจารณาวาสมควรดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือไม  โดยใหดําเนินการดังน้ี 
 
 
 
 (๑) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรอืจางดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหหัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมความเห็นและราง
ประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีไดปรับปรุงแลว เสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหนํารางประกาศ
และรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวเผยแพรในระบบ
เครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐอีกครั้งหน่ึง เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ และใหหัวหนาเจาหนาที่แจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบ
เปนหนังสอื 
 (๒) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ไมควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจาง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหหัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหหัวหนา
เจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 

 ขอ ๔๗ กรณีท่ีมีผูมีความคิดเห็น ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบ 
หนวยงานจัดซื้อจัดจางพิจารณาสงเร่ืองใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางตามขอ ๒๑ พิจารณาวาสมควร 
ดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือไม แลวเสนอขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๒/๑  
หรือขอ ๒๓/๑ และสงใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการดังน้ี   
 (๑) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเจาหนาท่ีจัดหาจัดทํารายงานพรอมความเห็นและราง
ประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีไดปรับปรุงแลว  
เสนอหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือขอความเห็นชอบ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. 
อีกครั้งหน่ึง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ และใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา 
ข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 
 (๒) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ไมควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจาง 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเจาหนาที่จัดหาจัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนอ
หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือขอความเห็นชอบ  
เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อ
จัดจางแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 

 
 

 ขอ ๔๘ ภายหลังจากท่ีหนวยงานของรัฐไดดําเนินการตามขอ ๔๕ หรือขอ ๔๖  และขอ 
๔๗ แลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือ
หรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 ขอ ๔๘ ภายหลังจากท่ีไดดําเนินการตามขอ ๔๕ หรือขอ ๔๖  และขอ ๔๗ แลวแตกรณี 
เสร็จสิ้นแลว ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรบัผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางดําเนินการ
เผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

 ขอ ๔๙ การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดใหกระทําไปพรอมกันกับการเผยแพรประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูประกอบการท่ีประสงคจะเขาย่ืนขอเสนอสามารถขอรับ

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๒๑    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

หรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดต้ังแตวันเริ่มตนจนถึงวันสุดทายของการ
เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 ในกรณีท่ีมีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายท่ีหนวยงานของรัฐตองเสียไป
ในการจัดทําเอกสารน้ัน แตไมรวมถึงคาใชจายสวนอื่นท่ีหนวยงานของรัฐไดใชจายจากเงิน
งบประมาณเพ่ือดําเนินการดังกลาวแลว เชน คาใชจายในการจางสํารวจออกแบบ หรอืคาจางท่ี
ปรึกษา 
 ถามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ัน และมีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมใหผูรับหรอืผูซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ัง
กอนมีสิทธขิอรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 

 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๕๐ ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๕๑ การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรอืจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ตามขอ ๔๘  ใหคาํนึงถึงระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่น
ขอเสนอดวย โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 
 (๑)  การซื้อหรือจางคร้ังหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ใหกําหนดไมนอยกวา ๕ วันทําการ 
 (๒)  การซ้ือหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ 
 (๓)  การซ้ือหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๒ วันทําการ 
 (๔)  การซ้ือหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ใหกําหนดไม
นอยกวา ๒๐ วันทําการ 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพรตามวรรคหน่ึง
แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๕๒ ในกรณีท่ีโดยสภาพของการซ้ือหรือการจางน้ันมีความจําเปนจะตองมีการ
สอบถามรายละเอียดเพื่อใหเกิดความชัดเจน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะ
กําหนดใหผูประกอบการท่ีสนใจ ตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของหนวยงานของรัฐ หรือชองทางอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยใหกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และใหหนวยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกลาว

 ขอ ๕๒ ในกรณีท่ีโดยสภาพของการซื้อหรือการจางน้ันมีความจําเปนจะตองมีการสอบถาม
รายละเอียดเพ่ือใหเกิดความชัดเจน  ใหอยูในดุลพินิจของผูพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอ
ซ้ือหรือขอจางตามขอ ๒๒/๑ หรือขอ ๒๓/๑ ท่ีจะกําหนดไวในรางขอบเขตของงาน (TOR) ให
ผูประกอบการท่ีสนใจ ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง หรือชองทางอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลาง

 



 -    ๒๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ กอนถึงกําหนดวัน
เสนอราคา ไมนอยกวา ๓ วันทําการ 
 

กําหนด โดยใหกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  และใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไป
ท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของ กฟผ.  กอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไมนอยกวา ๓ วันทําการ 

 ขอ ๕๓ การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังใด หาก
หนวยงานของรัฐไดกําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางไมถูกตอง
หรือไมครบถวนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน ใหหนวยงานของรัฐ
ยกเลิกการดําเนินการซ้ือหรือจางในคร้ังนั้น แลวดําเนินการใหมใหถูกตองตอไป 

 ขอ ๕๓ การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังใด หาก กฟผ. 
ไดกําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางไมถูกตองหรอืไมครบถวนใน
สวนท่ีเปนสาระสําคัญ ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหเสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงานตามขอ  
๕๓/๑ เพ่ือยกเลิกการดําเนินการซ้ือหรอืจางในครั้งน้ัน แลวดําเนินการใหมใหถูกตองตอไป 

 

  ขอ  ๕๓/๑ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจาก
เหตุตามขอ ๕๓   ใหเสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงาน  ดังตอไปน้ี 
 (๑) ผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจาง 
 (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัตสิั่งซ้ือหรือส่ังจางภายในวงเงิน
อํานาจอนุมัติของตน 
 ท้ังน้ี   เวนแตในกรณเีปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอขออนุมัติผูชวย
ผูวาการข้ึนไป 

 

 ขอ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหผูประกอบการ
เขาสูระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และใหเสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถ
เสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว 
 กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหน่ึง  หามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน
เสนอราคา   เวนแตเปนกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจงเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา  
เน่ืองจากมีปญหาขอขัดของเก่ียวกับการเสนอราคาผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส และเม่ือไดดําเนินการเปนประการใดแลว ใหกรมบัญชีกลางรายงาน
คณะกรรมการวินิจฉัยทราบดวย   

 
 

- ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจํานวน ๑ ชุด โดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบ
เสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอทุกแผน 
  ท้ังน้ี การซ้ือหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ ซึ่งอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุให
มีปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนเง่ือนไขใหมีการยื่น

 ขอ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจํานวน ๑ ชุด โดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบ
เสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอทุกแผน 
  ท้ังน้ี การซื้อหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะตองคาํนึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ ซึ่งอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุให
มีปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ใหกําหนดเปนเง่ือนไขใหมีการย่ืนขอเสนอดานเทคนิค 

 



 -    ๒๓    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ขอเสนอดานเทคนิค หรือขอเสนออื่นแยกมาตางหาก ในกรณีเชนวานี้ คณะกรรมการยังไมตอง
จัดพิมพใบเสนอราคาจนกวาจะดําเนินการตามขอ ๘๓ (๓) แลวเสร็จ 
 (๒)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตาง ๆ และ
พัสดุตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูย่ืนขอเสนอทุกราย หรือเอกสารที่
กําหนดใหจัดสงภายหลังจากวันเสนอราคาตามขอ ๔๔ แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมี
ผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารการเสนอราคาครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง ตามเง่ือนไข
ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูยื่น
ขอเสนอรายใดก็ได แตจะใหผูยื่นขอเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได และ
หากคณะกรรมการเห็นวา ผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเง่ือนไขท่ีหนวยงาน
ของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการตัด
รายช่ือของผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในคร้ังน้ัน 
  ในกรณี ท่ีผู ย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืน
ขอเสนอรายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน การตัดสิทธิ์ผูย่ืนขอเสนอ
รายน้ัน 
 (๓)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู ย่ืนขอเสนอท่ีถูกตองตาม (๒) และ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส โดยใหจัดเรียงลําดับผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน ๓ ราย 
  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ
หนวยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการ
พิจารณาผูท่ีเสนอราคาต่ํารายถัดไป หรือผูท่ีไดคะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี 
 (๔)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมด
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี 
รายงานผลการพิจารณาดังกลาวใหประกอบดวยรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
 
  (ก) รายการพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง  
  (ข)  รายช่ือผูย่ืนขอเสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 

หรือขอเสนออื่นแยกมาตางหาก ในกรณีเชนวาน้ี คณะกรรมการยังไมตองจัดพิมพใบเสนอราคา
จนกวาจะดําเนินการตามขอ ๘๓ (๓) แลวเสร็จ 
 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตาง ๆ และ
พัสดุตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูย่ืนขอเสนอทุกราย หรือเอกสารที่
กําหนดใหจัดสงภายหลังจากวันเสนอราคาตามขอ ๔๔ แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมี
ผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารการเสนอราคาครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง ตามเง่ือนไข
ท่ี กฟผ. กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูยื่น
ขอเสนอรายใดก็ได แตจะใหผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคญัท่ีเสนอไวแลวมิได และ
หากคณะกรรมการเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. 
กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการตัดรายช่ือของผู
ย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในคร้ังน้ัน 
  ในกรณี ท่ีผูยื่นขอ เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน การตัดสิทธ์ิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 
 
 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู ย่ืนขอเสนอท่ีถูกตองตาม (๒) และ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส โดยใหจัดเรียงลําดับผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน ๓ ราย 
  ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายท่ีคดัเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ กฟผ. ใน
เวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการพิจารณาผูท่ีเสนอ
ราคาตํ่ารายถัดไป หรือผูท่ีไดคะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี 
 (๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมด
เสนอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจางผานหัวหนาแผนกหรอืเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงาน
จัดซ้ือจัดจาง เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งน้ี รายงานผลการพิจารณาดังกลาวให
ประกอบดวยรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
  (ก) รายการพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง  
  (ข)  รายชื่อผูย่ืนขอเสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอทุกราย 



 -    ๒๔    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

  (ค)  รายช่ือผูย่ืนขอเสนอท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 
  (ง)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 
  (จ)  ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

  (ค)  รายชื่อผูย่ืนขอเสนอท่ีผานการคัดเลอืกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 
  (ง)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 
  (จ)  ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ทุกรายพรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
 

 ขอ ๕๖ ในกรณีท่ีปรากฏวา มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูยื่นขอเสนอหลายราย 
แตถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียงรายเดียว ให   
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน 
หัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ัน แตถาคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 
 
 
 ในกรณีท่ีไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ัน และดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี 
จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะ
ดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการซื้อ
หรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรอืขอจางตามขอ ๒๒ 

 ขอ ๕๖ ในกรณีท่ีปรากฏวา มีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายราย 
แตถูกตองตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียงรายเดียว ให   
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเสนอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง 
(เวนแตกรณีที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ัน แตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการ
ตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 
๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ัน และดําเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรอืจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรอืวิธเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได 
เวนแต กฟผ. จะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเร่ิม
กระบวนการซ้ือหรอืจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ 
 

 
 

 ขอ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ
เลือกใชเกณฑราคา หากปรากฏวามีผูเสนอราคาตํ่าสุดเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการ
พิจารณาราคาตํ่าสุดของผูท่ีเสนอราคาเขาสูระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในลําดับแรกเปน
ผูชนะการเสนอราคาในคร้ังน้ัน 
 ในกรณีท่ีปรากฎวาราคาของผูท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตาม
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังน้ี 
 

 ขอ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีท่ีหนวยงานเลือกใช
เกณฑราคา หากปรากฏวามีผูเสนอราคาตํ่าสุดเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการพิจารณาราคา
ตํ่าสุดของผูท่ีเสนอราคาเขาสูระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในลําดับแรกเปนผูชนะการ
เสนอราคาในครั้งน้ัน 
 ในกรณีท่ีปรากฎวาราคาของผูท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจางตามขอ 
๒๒ (วงเงินงบประมาณที่จะซ้ือหรือจางรวมภาษีมูลคาเพ่ิมในคร้ังน้ัน) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



 -    ๒๕    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๑) ใหแจงผูที่เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางน้ันผานระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายน้ัน
ยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาที่เสนอใหม
ไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของ
วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผู
ท่ีเสนอราคารายน้ัน 
 (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไม ได ผล ใหแจงผู ท่ี เสนอราคาท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควรซ้ือหรือจางทุกรายผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือมาเสนอราคาใหม
พรอมกันโดยย่ืนใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ภายในกําหนดระยะเวลา
อันสมควร หากรายใดไมย่ืนใบเสนอราคา ใหถือวารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม หากผูท่ี
เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือสูงกวา
แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคา
ท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น 
 (๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะยกเลิกการซื้อหรือจาง หรือขอเงิน
เพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเน้ืองานหากการดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของ
ผูชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถือวากอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผู
เสนอราคา ใหยกเลิกการซ้ือหรือจางในคร้ังน้ัน แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลว
เห็นวา การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซ้ือ
หรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหมโดยการจัดทํา
รายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ 

 (๑) ใหแจงผู ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางน้ันผานระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาที่จะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายน้ัน
ยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาท่ีเสนอใหม
ไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของ
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูท่ี
เสนอราคารายน้ัน 
 (๒) ถ าดําเนินการตาม (๑) แลวไม ไดผล ใหแจงผู ท่ี เสนอราคาท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือมาเสนอราคาใหม
พรอมกันโดยย่ืนใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ภายในกําหนดระยะเวลา
อันสมควร หากรายใดไมย่ืนใบเสนอราคา ใหถือวารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม หากผูท่ี
เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา
แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคา
ท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น 
 (๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจาง 
(เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะ
ยกเลิกการซ้ือหรือจาง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเน้ืองานหากการ
ดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของผูชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถือวากอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคา ใหยกเลิกการซื้อหรือจางในคร้ังน้ัน  แตหากผูมี
อํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหอยูใน
ดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจ
ไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตจะดําเนินการซื้อ
หรือจางโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจางใหมโดย
การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ
เลือกใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น หากปรากฏวาราคาของผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด สูงกวา
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางตามขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการแจงผู ท่ีเสนอราคารายท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางน้ัน ผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อตอรอง
ราคาใหตํ่าสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผาน

 ขอ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีท่ีหนวยงานเลือกใช
เกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน หากปรากฏวาราคาของผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด สูงกวาวงเงินท่ี
จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการแจงผูท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจางนั้น ผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อตอรองราคาใหตํ่าสุด
เทาที่จะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผานระบบประกวด

 
 
 
 
 



 -    ๒๖    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูง
กวาแตสวนท่ีสูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอม
ลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคา
ดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายน้ัน 
 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือ
จางในครั้งน้ันและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังให
ดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือ
หรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเร่ิมกระบวนการซื้อหรือจางใหม 
โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ 

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ี
สูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลง
อีก แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปน
ราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายน้ัน 
 หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือสั่งจาง 
(เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะ
ขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการซ้ือหรือจางในคร้ังน้ันและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหม แตหากผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
กฟผ. ใหอยู ในดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได 
เวนแตจะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ให เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจางใหม โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ 

 
 
 
 

 ขอ ๕๙ ใหนําความในขอ ๔๒ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูชนะการซื้อหรือจางโดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๖๐ การซ้ือหรือจางโดยการประกวดราคานานาชาติ ใหดําเนินการดังน้ี 
 (๑) ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี ตามขอ ๒๑ 
 (๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางโดยการประกวดราคานานาชาติพรอมประกาศเชิญชวน
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะพิจารณาวาจะจัดทําเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได 
 (๓) ใหนําความในขอ ๔๔ ถึงขอ ๕๙ มาใชบังคับกับการประกวดราคานานาชาติ โดย
อนุโลม เวนแตการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางใหเผยแพรติดตอกันไมนอยกวา  
๓๐ วันทําการ 

 ขอ ๖๐ การซ้ือหรือจางโดยการประกวดราคานานาชาติ ใหดําเนินการดังนี ้
 (๑) ใหจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานกอสรางท่ีจะซื้อหรือจาง แลวแตกรณี ตามขอ ๒๑ 
 (๒) การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางโดยการประกวดราคานานาชาติพรอมประกาศเชิญชวน
ใหอยูในดุลพินิจของ ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุท่ีจะพิจารณาวาจะจัดทํา
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 
 (๓) ใหนําความในขอ ๔๔ ถึงขอ ๕๙ มาใชบังคับกับการประกวดราคานานาชาติ โดย
อนุโลม เวนแตการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางใหเผยแพรติดตอกันไมนอยกวา  
๓๐ วันทําการ 

 

วิธีสอบราคา กฟผ. ไมดาํเนินการตามวิธีน้ี 
 

 

 ขอ ๖๑ ใหเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารซื้อหรอืจางดวยวิธีสอบราคาพรอมประกาศเชิญชวน 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองมีขอความ

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  



 -    ๒๗    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

หรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไวในแบบและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนา
หนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซ้ือหรือ
จางและประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 การกําหนดวัน เวลาการยื่นขอเสนอในเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรค
หน่ึง ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือ
จางโดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว 
 การกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหกําหนดเปนวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่น
ขอเสนอตามวรรคสาม 

 ขอ ๖๒ หนวยงานของรัฐอาจนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีสอบราคา 
เผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการกอนก็ได 
 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีสอบราคา
เผยแพร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ ใหนําความในขอ ๔๖ และขอ ๔๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๖๓ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรฐัใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจางตามขอ 
๒๒ และรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีสอบราคาแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ี
ดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ วันทําการ  โดยให
คํานึงถึงระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นขอเสนอดวย 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๖๔ ใหนําความในขอ ๔๙ มาใชบังคับกับการใหหรือขายเอกสารสอบราคา โดย
อนุโลม 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๖๕ ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารสอบราคาของหนวยงานของรัฐ 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๖๖ การซ้ือหรือจางพัสดุใดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือจางจะตอง
กําหนดเงื่อนไขไวในเอกสารสอบราคาท่ีจะตองมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี ให
หนวยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานท่ีใน
เอกสารสอบราคาดวย 
 กอนถึงกําหนดวันย่ืนขอเสนอ หากหนวยงานของรฐัเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองกําหนด
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการช้ีสถานท่ีอันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาระสําคัญซึ่ง
มีไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาต้ังแตตน ใหหนวยงานของรัฐจัดทําเปนเอกสารสอบราคา
เพ่ิมเติมและใหระบุวัน เวลา และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีไวดวย โดย

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  



 -    ๒๘    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ใหดําเนินการเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ 
และใหแจงผูท่ีไดรับหรือไดซ้ือเอกสารสอบราคาไปแลวทุกรายทราบผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
 การชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคสอง ใหผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
น้ันจัดทําบันทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุก
ครั้ง 
 ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่น
ขอเสนอ และการเปดซองสอบราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย 

 ขอ ๖๗ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา ณ สถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด โดยใหขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได
ต้ังแตวันเร่ิมตนจนถึงวันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสารสอบราคา ตามขอ ๖๓ 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๖๘ ในการยื่นซองขอเสนอ ผูย่ืนขอเสนอจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาคร้ังน้ัน และสงถึงหนวยงานของรัฐผูดําเนินการสอบ
ราคาโดยย่ืนโดยตรงตอหนวยงานของรฐั พรอมรับรองเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนมาพรอมกับซองใบ
เสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ 
มายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นขอเสนอ และใหสงมอบซองเสนอราคาท้ังหมดและ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดรบัไวตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาคร้ังน้ัน เพ่ือ
ดําเนินการตอไป  

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ ๖๖ เม่ือถึงกําหนดวันยื่นซองขอเสนอ 
หามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองขอเสนอ 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๗๐ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาดําเนินการเปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอ
ทุกรายแลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอทุกแผน และใหนําความในขอ ๕๕ (๒) - (๔) มาใชบังคับกับการ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการซื้อหรือจางของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
โดยอนุโลม  

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๗๑ ในกรณีท่ีปรากฏวา มีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูยื่นขอเสนอหลายราย 
แตถูกตองตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไมมีผูย่ืนขอเสนอ
หรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคาดําเนินการตามขอ ๕๖ โดยอนุโลม 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  



 -    ๒๙    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ถาปรากฏวาราคาของผูยื่นขอเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจาง ใหคณะกรรมการเรียกผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมาตอรองราคา โดยใหดําเนินการ
ตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

 ขอ ๗๒ ใหนําความในขอ ๔๒ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางโดยวิธ ี
สอบราคา โดยอนุโลม 

กฟผ. ไมดําเนินการตามวิธีนี ้  

 ขอ ๗๓ ใหนําความในขอ ๖๐ มาใชบังคับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก  

 ขอ ๗๔ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจางตามขอ 
๒๒ แลวใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐ
กําหนดไมนอยกวา ๓ ราย ใหเขายื่นขอเสนอ  เวนแตในงานน้ันมีผูประกอบการท่ีมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา ๓ ราย โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูท่ีเขายื่น
ขอเสนอ พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูประกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 
 (๒) การย่ืนซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ใหดําเนินการตามขอ ๖๘ โดยอนุโลม 
 (๓) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
เฉพาะรายท่ีคณะกรรมการไดมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น พรอมจัดทําบัญชีรายช่ือผูมายื่นขอเสนอ 
  เม่ือพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ และพัสดุตัวอยาง 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผูย่ืนขอเสนอ เวนแต กรณีการซ้ือหรือจาง
ใดมีรายละเอียดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซ้ือหรือจางท่ีจะตองใหผูย่ืนขอเสนอนํา
ตัวอยางพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือใหผูย่ืนขอเสนอนําเอกสาร
หรือรายละเอียดมาสงภายหลังจากวันยื่นซองขอเสนอ 
 (๔) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปดซอง
ขอเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูย่ืนขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคน
ลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอทุก
แผนและใหนําความในขอ ๕๕ (๒) - (๔) มาใชบังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ
การซื้อหรือจางหรือผูไดรับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 ขอ ๗๔ เม่ือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ แลวให
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคณุสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนดไม
นอยกวา ๓ ราย ใหเขาย่ืนขอเสนอ  เวนแตในงานน้ันมีผูประกอบการท่ีมีคณุสมบัติตรงตามท่ี
กําหนดนอยกวา ๓ ราย โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูท่ีเขายื่นขอเสนอ 
พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูประกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 
 (๒) การย่ืนซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ใหดําเนินการตามขอ ๖๘ โดยอนุโลม 
 (๓) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
เฉพาะรายท่ีคณะกรรมการไดมีหนังสอืเชิญชวนเทานั้น พรอมจัดทําบัญชีรายช่ือผูมาย่ืนขอเสนอ 
  เม่ือพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ และพัสดุตัวอยาง 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผูยื่นขอเสนอ เวนแต กรณีการซื้อหรือจาง
ใดมีรายละเอียดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซ้ือหรอืจางท่ีจะตองใหผูย่ืนขอเสนอนํา
ตัวอยางพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือใหผูย่ืนขอเสนอนําเอกสาร
หรือรายละเอียดมาสงภายหลังจากวันยื่นซองขอเสนอ 
 (๔) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปดซอง
ขอเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูย่ืนขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคน
ลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุก
แผน และใหนําความในขอ ๕๕ (๒) - (๔) มาใชบังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ
การซ้ือหรือจางหรือผูไดรับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 

 ขอ ๗๕ หากปรากฏวามีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียวหรอืมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแต
ถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ตามขอ ๕๖ โดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีไมมีผูยื่นขอเสนอหรอืมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวน
ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกคร้ังน้ัน และจะ

 ขอ ๗๕ หากปรากฏวามีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตอง
ตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 
๕๖ โดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวน 
ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ังจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. 

 
 
 
 
 



 -    ๓๐    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ดําเนินการใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ก็ได 
 
 
 ถาปรากฏวาราคาของผูย่ืนขอเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางยังสูงกวาวงเงิน 
ท่ีจะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเรียกผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมาตอรองราคา โดยใหดําเนินการ
ตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรบัผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
เพ่ือยกเลิกการคัดเลือกคร้ังน้ัน และจะดําเนินการใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหน่ึง (๒) (ก) ก็ได 
 ถาปรากฏวาราคาของผูย่ืนขอเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางยังสูงกวาวงเงิน 
ท่ีจะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเรียกผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมาตอรองราคา โดยใหดําเนินการ
ตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

 

 ขอ ๗๖ ในกรณีการจางตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ช) หากไมสามารถดําเนินการ 

ตามปกติได ใหคณะกรรมการแจงใหผูประกอบการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิคเพื่อพิจารณาให
เปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา แลวใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดแลวจัดลําดับ หลังจากน้ันใหเชิญผูท่ีย่ืนขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุด
มายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองราคาท่ีเหมาะสม หากเจรจาไมไดผล ใหเจรจากับผูยื่น
ขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป 

 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ผานหัวหนาเจาหนาทีเ่พ่ือพิจารณายกเลิกการจางในคร้ังน้ันและจะสั่งใหดําเนินการใหมโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ก็ได 

 ขอ ๗๖ ในกรณีการจางตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ช) หากไมสามารถดําเนินการ 

ตามปกติได ใหคณะกรรมการแจงใหผูประกอบการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิคเพื่อพิจารณาให
เปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา แลวใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดแลวจัดลาํดับ หลังจากน้ันใหเชิญผูท่ียื่นขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุด
มายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองราคาท่ีเหมาะสม หากเจรจาไมไดผล ใหเจรจากับผูยื่น
ขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป 

 หากดําเนินการตามวรรคหน่ึง แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือส่ัง
จาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผาน
หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือพิจารณายกเลิกการ
จางในคร้ังน้ันและจะส่ังใหดําเนินการใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) 
(ก) ก็ได 

 

 ขอ ๗๗ ใหนําความในขอ ๔๒ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจาง 

หรือผูไดรับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 
 - ปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงฯ 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 ขอ ๗๘ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจางตามขอ ๒๒ 
แลวใหคณะกรรมการซ้ือหรอืจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหน่ึงใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา  โดยใหดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
  (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 
หรือรับจางน้ันโดยตรงหรือจากผูย่ืนขอเสนอในการซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
หรือวิธีคัดเลือก ซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) ใหมายื่นเสนอราคา ท้ังน้ี หากเห็นวาผูประกอบการรายท่ี
เห็นสมควรซื้อหรือจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

 ขอ ๗๘ เมื่อผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจางตามขอ ๒๒  แลวให
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑)  จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ี กฟผ.  
กําหนดรายใดรายหน่ึงใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา โดยใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ใหเชิญผูประกอบการที่มีอาชีพขาย 
หรือรับจางน้ันโดยตรงหรือจากผูย่ืนขอเสนอในการซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
หรือวิธีคัดเลือก ซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) ใหมายื่นเสนอราคา ท้ังน้ี หากเห็นวาผูประกอบการรายท่ี
เห็นสมควรซื้อหรือจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

 



 -    ๓๑    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

  (ข)  กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ค) (ง) ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขาย
หรือรับจางน้ันโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน 
หรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
  (ค)  กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (จ) ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสงมอบ เพ่ือขอใหมีการซ้ือหรือจางตาม
รายละเอียดและราคาท่ีต่ํากวาหรือราคาเดิมภายใตเง่ือนไขท่ีดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึง
ราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐ 
  (ง)  กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ฉ) ใหดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
  (จ)  กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ช) ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
 (๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๕๕ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ค) (ง) ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขาย
หรือรับจางน้ันโดยตรงมายื่นเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น 
หรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
  (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (จ) ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสงมอบ เพ่ือขอใหมีการซ้ือหรือจางตาม
รายละเอียดและราคาท่ีต่ํากวาหรือราคาเดิมภายใตเง่ือนไขท่ีดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึง
ราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ กฟผ. 
  (ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ฉ) ใหดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
  (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ช) ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
 (๒)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๕๕ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) ใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับ 
ผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางน้ันโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีซื้อหรือจางได
ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามขอ ๒๔ 
 การซ้ือหรอืจางตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย
ไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกตไิดทัน ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
น้ันดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ และเม่ือ
หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจ
รับโดยอนุโลม 

 ขอ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ใหเจาหนาท่ีจัดหาเจรจาตกลงราคากับ 
ผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางน้ันโดยตรง แลวเสนอผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจางภายใน
วงเงินอํานาจอนุมัติของตน  
 การซ้ือหรือจางตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย
ไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหดําเนินการตามคําส่ัง กฟผ. เร่ือง มอบอํานาจ
การซ้ือหรือการจางกรณีจําเปนเรงดวน  

 

 ขอ ๘๐ การซ้ือหรือจางท่ีมีวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 
๙๖ วรรคสอง หนวยงานของรัฐอาจดําเนินการซ้ือหรือจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสตามวธิีการ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๘๑ ใหนําความในขอ ๔๒ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูไดรับการคดัเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

การจางออกแบบรวมกอสราง การจางออกแบบรวมกอสราง 
 

 

 ขอ ๘๒ หนวยงานของรัฐใดประสงคจะจัดทําโครงการจางออกแบบรวมกอสรางท่ีมี
รูปแบบและขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนกอสรางจนแลว

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ



 -    ๓๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

เสร็จสมบูรณรวมท้ังการบํารุงรักษาในชวงเร่ิมตนของโครงการโดยผูประกอบการเพียงรายเดียว 
ใหเสนอโครงการตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบกอนท่ีจะเริ่มตนดําเนินโครงการ 
 การจางออกแบบรวมกอสรางสามารถดําเนินการได ๓ รูปแบบ ดังน้ี 
 (๑) จางออกแบบควบคูการกอสราง (Design & Build Project) คือ โครงการท่ีมีวงเงิน
ลงทุนและเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมท้ังสามารถจัดทําโครงการไดหลายรูปแบบ โดยสวนใหญ
จะเปนโครงการใหมท่ีไมเคยมีการดําเนินการมากอนในประเทศ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองใช
ผูรับเหมาดําเนินโครงการท่ีมีความรู ความสามารถ และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ 
โดยเฉพาะการชําระเงินคาดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจายชําระเงินตามความกาวหนาของ
งานเปนงวด ๆ (installment) 
 (๒) จางกอสรางพรอมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการท่ีผูวาจางจะจัดหา 
ผูรับจางดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินคาดําเนินโครงการ ซึ่งผูรับจางอาจ
ตองมีหนาท่ีในการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการดวย รวมท้ังผูวาจางตองมีวงเงิน
ดําเนินโครงการอางอิงไดประกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price) 
 (๓) จางออกแบบควบคูกอสรางพรอมจัดหาเงินทุน (หรือจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็ม
รูปแบบ) คือ โครงการท่ีใชรูปแบบดําเนินโครงการท้ัง ๒ รูปแบบ โดยผูรับจางเปนผูออกแบบ
และกอสรางควบคูกัน (Design & Build) รวมท้ังทําหนาท่ีจัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ ซึ่งผูวา
จางจะชําระเงินคาดําเนินโครงการเมื่อแลวเสร็จ 
 หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจางออกแบบรวมกอสราง 
ใหเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 
 

กระทรวงฯ 
 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  

 ขอ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก 
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงค
ของการใชงานเปนสําคัญ ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
 (๑) การซื้อหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีเปนมาตรฐาน และมี
คุณภาพดีเพียงพอตามความตองการใชงาน และเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐแลว กรณีน้ี
หนวยงานของรัฐสามารถใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุดเปนผูชนะการซื้อหรือ
จางหรือเปนผูไดรับการคดัเลือก 
 (๒) การซื้อหรือจางท่ีมีความซับซอน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเปนตอง
คัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความตองการใชงานของหนวยงานของรัฐน้ัน และเปนประโยชน
ตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด กรณีน้ีหนวยงานของรัฐสามารถใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น

 ขอ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวธิีคัดเลือก 
ใหดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชนของ กฟผ.  และวตัถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ 
ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 (๑) การซ้ือหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีเปนมาตรฐาน และมี
คุณภาพดีเพียงพอตามความตองการใชงาน และเปนประโยชนตอ กฟผ. แลว กรณีน้ีสามารถใช
เกณฑราคาในการคัดเลือกผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุดเปนผูชนะการซื้อหรือจางหรือเปนผูไดรับการ
คัดเลือก 
 (๒) การซ้ือหรือจางท่ีมีความซับซอน มีเทคโนโลยสูีง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเปนตอง
คัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความตองการใชงานของ กฟผ.  และเปนประโยชนตอ กฟผ.  
มากท่ีสุด กรณีนี้สามารถใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง  

 



 -    ๓๓    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง ในการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีมีคุณภาพและ
คุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ซ่ึงไดคะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะการซ้ือหรือจางหรือเปนผูไดรับการ
คัดเลือก แตหากหนวยงานของรัฐไมอาจเลือกใชเกณฑอ่ืนประกอบและจําเปนตองใชเกณฑ
เดียวในการพิจารณา ใหใชเกณฑราคา 
 (๓) การซื้อหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรือคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ ซึ่งอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมี
ปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนเง่ือนไขใหมีการยื่น
ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนแยกมาตางหาก และใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู
ยื่นขอเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดคะแนน
ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนผานเกณฑข้ันต่ําตามท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด แลวให
ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ตอไป 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอเพ่ิมเติมตามความจําเปนและเหมาะสมก็ได 
 

ในการพิจารณาคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีมีคุณภาพและคณุสมบัติถูกตอง ครบถวน ซ่ึงไดคะแนน
รวมสูงสุดเปนผูชนะการซื้อหรือจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก แตหากไมอาจเลือกใชเกณฑอ่ืน
ประกอบและจําเปนตองใชเกณฑเดียวในการพิจารณา ใหใชเกณฑราคา 
 
 (๓) การซ้ือหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของ 
พัสดุหรือคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ ซึ่งอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมี
ปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอใหหนวยงานผูใชงานหรือหนวยงานจัดซ้ือจัดจางกําหนด
เปนเงื่อนไขใหมีการยื่นขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนแยกมาตางหาก และใหพิจารณา
คัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนตอ กฟผ. ซึ่งไดคะแนน
ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนผานเกณฑข้ันต่ําตามท่ี กฟผ. กําหนด แลวใหดําเนินการ
ตาม (๑) หรือ (๒) ตอไป 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก 
ขอเสนอเพ่ิมเติมตามความจําเปนและเหมาะสมก็ได 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง อํานาจในการสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  

 ขอ ๘๔ การส่ังซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปคร้ังหน่ึง ใหเปนอํานาจของผู
ดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 (๒) ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 ขอ ๘๔ การส่ังซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งหน่ึง ใหเปนอํานาจของผู
ดํารงตําแหนงและภายในวงเงนิ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ผูวาการ และผูท่ีผูวาการมอบหมายตามคาํสั่ง กฟผ. เรื่อง มอบอํานาจการซื้อและ 
การจาง ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 ขอ ๘๕ การส่ังซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตาํแหนง 
และภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 (๒) ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๘๕ การส่ังซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งหน่ึง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง 
และภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 (๑) ผูวาการ และผูท่ีผูวาการมอบหมายตามคาํสั่ง กฟผ. เรื่อง มอบอํานาจการซื้อและ 
การจาง ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 ขอ ๘๖ การส่ังซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 (๒) ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ขอ ๘๖ การส่ังซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหน่ึง ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 (๑) ผูวาการ และผูท่ีผูวาการมอบหมายตามคาํสั่ง กฟผ. เรื่อง มอบอํานาจการซื้อและ 
การจาง ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 



 -    ๓๔    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๘๗ ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันตามขอ ๘๔ ขอ ๘๕ และขอ ๘๖ ใหเปนไปตาม 
บัญชีแนบทายระเบียบน้ี 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดผูมีอํานาจและวงเงินในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง
ตามขอ ๘๔ ขอ ๘๕ ขอ ๘๖ และขอ ๘๗ แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอ 
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 
 

  
 

- ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

การจายเงินลวงหนา การจายเงินลวงหนา  

 ขอ ๘๙ การจายเงินคาพัสดุลวงหนาใหแกผูประกอบการท่ีเปนคูสัญญาจะกระทํามิได 
เวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเง่ือนไขไว
กอนการทําสัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณแีละตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
 
 
 (๑) การซื้อหรือการจางจากหนวยงานของรัฐ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจาง 
 (๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอ่ืนในตางประเทศ 
ซ่ึงตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซ้ือเครือ่งมือวิทยาศาสตร หรือพัสดุอ่ืน 
ท่ีผูรักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด ซ่ึงจําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
โดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ 
หรือตามเง่ือนไขท่ีผูขายกําหนด แลวแตกรณี 
 (๓) การบอกรับวารสารหรือการส่ังจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือฐานขอมูลสําเร็จรูป 
ท่ีมีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือ
การบอกรับเปนสมาชิกเพ่ือการใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
โดยอาศัยระบบเครือขายสารสนเทศ ใหจายไดเทาท่ีจายจริง 
 (๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อหรือ
ราคาจาง แตท้ังน้ี จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุท่ีจะจายลวงหนาไวเปนเง่ือนไขในประกาศและ
เอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แลวแตกรณีดวย 
 
 

 ขอ ๘๙ การจายเงินคาพัสดุลวงหนาใหแกผูประกอบการท่ีเปนคูสัญญาจะกระทํามิได 
เวนแตผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือสั่งจางภายในอํานาจอนุมัติของตน (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) เห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการ
กําหนดเง่ือนไขไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี ้ 
 (๑) การซ้ือหรือการจางจากหนวยงานของรัฐ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจาง 
 (๒) การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นในตางประเทศ 
ซ่ึงตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือพัสดุอ่ืน 
ท่ีผูรักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด ซ่ึงจําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย
โดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ 
หรือตามเง่ือนไขท่ีผูขายกําหนด แลวแตกรณี 
 (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป 
ท่ีมีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือ
การบอกรับเปนสมาชิกเพ่ือการใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
โดยอาศัยระบบเครือขายสารสนเทศ ใหจายไดเทาท่ีจายจริง 
 (๔) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซ้ือหรือ
ราคาจาง แตท้ังน้ี จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุท่ีจะจายลวงหนาไวเปนเง่ือนไขในประกาศและ
เอกสารเชิญชวนหรอืหนังสือเชิญชวน แลวแตกรณีดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -    ๓๕    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๙๐ การจายเงินตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ โดยเปดเลตเตอรออฟ
เครดิต หรือโดยวธิีใชดราฟตกรณีท่ีวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจายเงินตาม
ความกาวหนาในการส่ังซื้อพัสดุ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๙๑ การจายเงินคาพัสดุลวงหนาตามขอ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไมตองเรียกหลักประกัน 

 สวนการจายเงินคาพัสดุลวงหนาตามขอ ๘๙ (๔) ผูประกอบการท่ีเปนคูสัญญาจะตองนํา 

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน

ประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีรับลวงหนาไปน้ัน และใหหนวยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกัน

ดังกลาวใหแกคูสัญญาเม่ือหนวยงานของรัฐไดหักเงินท่ีไดจายลวงหนาจากเงินคาของหรอืคาจาง

ในแตละงวดครบถวนแลว  ทั้งน้ี  ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 

 ขอ ๙๑ การจายเงินคาพัสดุลวงหนาตามขอ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไมตองเรียกหลักประกัน 

 สวนการจายเงินคาพัสดุลวงหนาตามขอ ๘๙ (๔) ผูประกอบการท่ีเปนคูสัญญาจะตองนํา 

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีรับลวงหนาไปน้ัน และใหหนวยงานการเงินคืนหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวใหแกคูสัญญาเม่ือ กฟผ. ไดหักเงินท่ีไดจายลวงหนาจากเงินคาของหรือคาจางในแตละ
งวดครบถวนแลว  ท้ังน้ี  ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 

 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๓ 
การเชา 

สวนท่ี ๓ 
การเชา 

 

 ขอ ๙๒ การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
ในหมวดน้ี ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
โดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย และ
สังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปน้ี 
 (๑) การเชาจากหนวยงานของรัฐ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา 
 (๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาท้ังสัญญา 

 ขอ ๙๒ การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ใน
หมวดน้ี ใหหนวยงานท่ีมีความประสงคพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
โดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย และ
สังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) การเชาจากหนวยงานของรัฐ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาท้ังสัญญา 
 (๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาท้ังสัญญา 

 
 
 

การเชาอสังหาริมทรัพย การเชาอสังหาริมทรัพย  
 ขอ ๙๓ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปน้ี 
 (๑) เชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในราชการ 
 (๒) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ หรือมีแต
ไมเพียงพอ และถาสถานท่ีเชาน้ันกวางขวางพอ จะใชเปนท่ีพักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบของทางราชการหรือของหนวยงานของรฐัดวยก็ได 
 (๓) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักตามระเบียบของทาง
ราชการหรือของหนวยงานของรัฐในกรณีท่ีตองการประหยัดเงินงบประมาณ 
 (๔) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนที่เก็บพัสดุของหนวยงานของรัฐในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีเก็บ
เพียงพอ 
 การเชาใหดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผูใหเชาโดยตรง 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๓๖    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๙๔ กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาท่ีทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายการ ดังตอไปนี้ 
 
 (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองเชา 
 (๒)  ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
 (๓)  รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะเชา เชน สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ีตองการใช 
พรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน 
 (๔)  อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับท่ีจะเชา (ถามี) 

 ขอ ๙๔ กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีมีความประสงคทํารายงานเสนอ 
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานท่ีมีความประสงค เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผาน
หัวหนาแผนกขึ้นไปของหนวยงานที่มีความประสงค ตามรายการ ดังตอไปนี ้
 (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองเชา 
 (๒) ราคาคาเชาท่ีผูใหเชาเสนอ 
 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะเชา เชน สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ีตองการใช 
พรอมท้ังภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาคร้ังหลังสุด เปนตน 
 (๔)  อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับท่ีจะเชา (ถามี) 

 

 ขอ ๙๕ อสังหาริมทรัพยซ่ึงมีอัตราคาเชารวมท้ังคาบริการอ่ืนเก่ียวกับการเชาตามท่ี 
จะกําหนดไวในสัญญา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
 (๑)  ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 (๒)  ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด 
 (๓)  หนวยงานของรฐัอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราท่ีหนวยงานของรัฐน้ันกําหนด 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

สวนท่ี ๔  
การแลกเปลี่ยน 

สวนท่ี ๔  
การแลกเปลี่ยน 

 

 ขอ ๙๖ การแลกเปล่ียนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เห็นวามีความจําเปนจะตองแลกเปล่ียน ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปล่ียนครุภัณฑกับครุภัณฑ
และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
 (๑) การแลกเปลี่ยนครภุัณฑกับครุภัณฑประเภทและชนิดเดียวกัน ใหแลกเปล่ียนได  
เวนแตการแลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซึ่งสํานักงบประมาณหรือหนวยงานของรฐัท่ีมีหนาที่
ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนท่ีตองจายเงินเพ่ิม ใหขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณหรือหนวยงานของรัฐน้ันกอน 
 (๒) การแลกเปลี่ยนครภุัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน ใหขอทําความ 
ตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหนวยงานของรัฐน้ันกอนทุกกรณี 
 (๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุท่ีไมตองจายเงินเพ่ิม ใหแลกเปล่ียนได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 

 ขอ ๙๗ ในกรณีตองมีการแลกเปล่ียนพัสดุ ใหเจาหนาที่รายงานตอหัวหนาหนวยงานของ
รัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาส่ังการ โดยใหรายงานตามรายการ ดังตอไปน้ี 
 (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองแลกเปล่ียน 
 (๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
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 (๓) ราคาท่ีซื้อหรือไดมาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาท่ีจะแลกเปล่ียนได 
โดยประมาณ 
 (๔) พัสดุท่ีจะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปล่ียนกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
 (๕) ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี) 
 ในกรณีท่ีจะแลกเปล่ียนกับเอกชน ใหระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนพรอมท้ังเหตุผล โดยเสนอให
นําวิธีการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปล่ียนพัสดุท่ีจะนําไปแลกคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซื้อ
หรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใชวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลง
แลกเปล่ียนกันก็ได 

 ขอ ๙๘ การแลกเปล่ียนพัสดุกับเอกชน ใหหัวหนาหนวยงานของรฐัแตงต้ังคณะกรรมการ 
ข้ึนคณะหน่ึงหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ ๒๖ หรือขอ ๒๗ แลวแต
กรณีโดยอนุโลม 
 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังน้ี 
 (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีตองการแลกเปล่ียนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น 
 (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียนวาเปนของใหมท่ียังไมเคย
ใชงานมากอน เวนแตพัสดุเกาท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําให
หนวยงานของรัฐตองเสียประโยชนหรือเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐ 
 (๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑) 
และราคาพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือ
ราคาในทองตลาดโดยท่ัวไป 
 (๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
 (๕) เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาส่ังการ 
 (๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๑๗๕ โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของรัฐดวยกัน ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐน้ัน ๆ ที่จะตกลงกัน 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๐๐ ครุภัณฑท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑของหนวยงานของ
รัฐน้ันแลว ใหแจงสํานักงบประมาณหรอืหนวยงานของรฐัท่ีมีหนาท่ีควบคุมพัสดุน้ัน และ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับครุภัณฑ 
 ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ใหสงสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามขอ ๙๗ หรือขอ ๙๘ ไปดวย 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
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หมวด ๓ 
งานจางท่ีปรึกษา 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 

หมวด ๓ 
งานจางท่ีปรึกษา 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๑๐๑ การจางท่ีปรึกษา เปนงานใหบริการเพ่ือเปนผูใหคําปรึกษาหรือแนะนําแก
หนวยงานของรัฐ โดยท่ีปรึกษาตองเปนท่ีปรึกษาท่ีไดขึ้นทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง เวนแตจะมีหนังสือรับรองจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง วาไมมี
ท่ีปรึกษาเปนผูใหบริการในงานที่จางน้ันหรือเปนงานจางท่ีปรึกษาของหนวยงานของรัฐใน
ตางประเทศ 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจางท่ีปรึกษาตางประเทศ ใหหนวยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเปนในการจางท่ีปรึกษาตางประเทศไวในรายงานขอจาง โดยการจางที่ปรึกษา
ตางประเทศในคร้ังน้ันจะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวย ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดการถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยีใหแกบุคลากรไทย เวนแตสาขาบริการหรืองานจางท่ีไมอาจมีบุคลากรไทย
ได 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๐๒ หนวยงานของรัฐแหงใดประสงคจะจางท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจางท่ีปรึกษาเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของ
รัฐดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดตอไป 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และรายละเอียดการดําเนินการจางท่ีปรึกษา เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติก็ได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

สวนท่ี ๒ 
กระบวนการจางท่ีปรึกษา 

สวนท่ี ๒ 
กระบวนการจางท่ีปรึกษา 

 

การจัดทํารางขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา การจัดทํารางขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา  

 ขอ ๑๐๓ ในงานจางท่ีปรึกษา ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมา
คณะหนึ่ง หรือจะใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทํารางขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา 
รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ ๑๐๓ ในงานจางท่ีปรึกษา ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานผูขอจางท่ีปรึกษา
แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทําราง
ขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝายขึ้นไปของหนวยงานผูขอจางท่ีปรึกษากําหนดตามความจําเปน
และเหมาะสม 
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รายงานขอจางท่ีปรึกษา รายงานขอจางท่ีปรึกษา  

 ขอ ๑๐๔ ในการจางท่ีปรึกษาใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอจางท่ีปรึกษาเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายการดังตอไปน้ี 
 
 
 (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 
 (๒)  ขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา 
 (๓)  คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจาง 
 (๔)  ราคากลางงานจางท่ีปรึกษา 
 (๕)  วงเงินท่ีจะจางท่ีปรึกษา โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุ 
วงเงินท่ีประมาณวาจะจางในครั้งน้ัน 
 (๖)  กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางท่ีปรึกษา 
 (๗)  วิธีจางท่ีปรึกษา และเหตุผลท่ีตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
 (๘)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 (๙)  ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการจาง 
ท่ีปรึกษา การออกเอกสารการจางท่ีปรึกษาและประกาศเผยแพร 
 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานตามวรรคหน่ึงแลว ใหเจาหนาที ่
ดําเนินการจางตามวิธีการจางน้ันตอไปได 

 ขอ ๑๐๔ ในการจางท่ีปรึกษาใหเจาหนาทีจั่ดหาจัดทํารายงานขอจางท่ีปรึกษาเสนอผูมี
อํานาจส่ังจางที่ปรึกษา เวนแตการสั่งจางท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอ
ผูชวยผูวาการข้ึนไป เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยใหหนวยงานผูขอจางท่ีปรึกษาเปนผูดําเนินการ
จัดทําบันทึกขอจางท่ีปรึกษา เสนอผูมีอํานาจตามขอ ๑๐๔/๑  ตามรายการดังตอไปน้ี 
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 
 (๒)  ขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา 
 (๓)  คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจาง 
 (๔)  ราคากลางงานจางท่ีปรึกษา 
 (๕)  วงเงินท่ีจะจางท่ีปรึกษา โดยใหระบุวงเงินงบประมาณจะจางในครั้งน้ัน (ท่ีรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะจางในคร้ังน้ัน 
 (๖)  กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางท่ีปรึกษา 
 (๗)  วิธจีางท่ีปรึกษา และเหตุผลท่ีตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
 (๘)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 (๙)  ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการจาง 
ท่ีปรึกษา การออกเอกสารการจางท่ีปรึกษาและประกาศเผยแพร 
 เมื่อผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานตามวรรคหน่ึงแลว ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจางตาม
วิธีการจางน้ันตอไปได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอ ๑๐๔/๑ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี มีอํานาจใหความเห็นชอบบันทึกขอจางท่ีปรึกษา 
 (๑) ผูอํานวยการฝายของหนวยงานผูขอจางท่ีปรึกษา ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) ผูชวยผูวาการข้ึนไป ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) รองผูวาการ  ภายในวงเงินครั้งละเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษา 
 

 

 ขอ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาแตละคร้ัง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ัง 
คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมกับกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 
 (๑)  คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรกึษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 (๒)  คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 (๓)  คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ขอ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาแตละคร้ัง ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๐๕/๑ แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมกับกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 
 (๑) คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 (๒)  คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 (๓)  คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 



 -    ๔๐    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๔)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 
 ใหคณะกรรมการการดําเนินงานจางแตละคณะ รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน 

 (๔)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา  
 ใหคณะกรรมการการดําเนินงานจางตาม (๑) - (๓)  รายงานผลการพิจารณาตอผูมีอํานาจ
ส่ังจางท่ีปรึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งจางท่ีปรึกษาพิจารณาขยายเวลาได
ตามความจําเปน  (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอ 
รองผูวาการ) 
 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาตาม (๔) รายงานผลการตรวจรับตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานเจาของงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูบังคับบัญชาช้ันผูอํานวยการฝายขึ้นไปของ
หนวยงานเจาของงานพิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน 
 

  ขอ ๑๐๕/๑ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี มีอํานาจตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษา 
ตามขอ ๑๐๕ หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 
 (๑) ผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีอํานาจสั่งจางท่ีปรึกษา 
 (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๑) ท่ีมีอํานาจส่ังจางท่ีปรึกษาภายในวงเงินอํานาจ
อนุมัติของตน 
 ท้ังน้ี เวนแตการส่ังจางท่ีปรึกษาท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอ
ผูชวยผูวาการข้ึนไปเพ่ือตั้งคณะกรรมการดังกลาว  
 

 

 ขอ ๑๐๖ คณะกรรมการตามขอ ๑๐๕ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ  
๑ คนและกรรมการอยางนอย ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืน 
โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ และในกรณี
การจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกูที่กระทรวงการคลังไดกูเงินจากตางประเทศ ใหมีผูแทน
จากสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเขารวมเปนกรรมการดวย 
 ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวมเปน
กรรมการดวยก็ไดแตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอื่นน้ันจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการ
ตามวรรคหน่ึง 
 คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาทุกคณะ ควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ 
เก่ียวกับงานจางน้ัน ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 

 ขอ ๑๐๖ คณะกรรมการตามขอ ๑๐๕ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ  
๑ คนและกรรมการอยางนอย ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจากผูปฏิบัติงาน กฟผ. โดยใหคํานึงถึงลักษณะ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ และในกรณีการจางท่ีปรึกษาท่ี
ดําเนินการดวยเงินกูท่ีกระทรวงการคลังไดกูเงินจากตางประเทศ ใหมีผูแทนจากสํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะเขารวมเปนกรรมการดวย 
 
 ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของ กฟผ. จะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวมเปนกรรมการดวยก็ได
แตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอ่ืนน้ันจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหน่ึง 
 
 คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาทุกคณะ ควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจางน้ัน ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 
 ประธานกรรมการจะตองเปนหัวหนากองหรือผูปฏิบัติงานระดับ ๑๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -    ๔๑    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๐๗ องคประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีสวนไดเสียใน
เร่ืองซ่ึงที่ประชุมพิจารณา ใหนําความตามขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

วิธีการจางท่ีปรึกษา วิธีการจางท่ีปรึกษา  
 ขอ ๑๐๘ การจางท่ีปรึกษา กระทําได ๓ วิธี ดังน้ี 
 (๑)  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 (๒)  วิธีคัดเลือก 
 (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  

 ขอ ๑๐๙ ใหเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารจางท่ีปรึกษาดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปพรอม

ประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 การทําเอกสารจางท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองมีขอความ 

หรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี

กําหนดไวในแบบและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนา

หนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารจางท่ี

ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

 

 การกําหนดวัน เวลาการยื่นขอเสนอในเอกสารจางท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตาม

วรรคหน่ึงใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสาร

จางที่ปรึกษาโดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว 

 ขอ ๑๐๙ ใหเจาหนาที่จัดหาจัดทําเอกสารจางท่ีปรึกษาดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

พรอมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 การทําเอกสารจางท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองมีขอความ

หรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี

กําหนดไวในแบบและไมทําให กฟผ. เสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมี

หนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง 

เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรอืไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารจางท่ีปรึกษาและ

ประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหฝายกฎหมายเพ่ือเสนอสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

 การกําหนดวัน เวลาการย่ืนขอเสนอในเอกสารจางท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตาม
วรรคหน่ึงใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสาร
จางท่ีปรึกษาโดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว 

 

 ขอ ๑๑๐ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษา ตามขอ 
๑๐๔ แลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษาในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ วันทําการ  
โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหท่ีปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นขอเสนอดวย  
 การใหเอกสารจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของ 
ใหกระทําไปพรอมกันกับการเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือใหท่ี
ปรึกษาท่ีประสงคจะเขาย่ืนขอเสนอสามารถขอรับเอกสารจางท่ีปรึกษาต้ังแตวันเร่ิมตนจนถึงวัน
สุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษา 

 ขอ ๑๑๐ เม่ือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษา ตามขอ ๑๐๔ แลว ให
หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางเผยแพรประกาศและ
เอกสารจางท่ีปรึกษาในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. และใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ กฟผ. เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ วันทํา
การ โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหท่ีปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนขอเสนอดวย 
 การใหเอกสารจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของ ให
กระทําไปพรอมกันกับการเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือใหท่ี
ปรึกษาท่ีประสงคจะเขายื่นขอเสนอสามารถขอรับเอกสารจางท่ีปรึกษาต้ังแตวันเร่ิมตนจนถึงวัน
สุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษา 
 

 



 -    ๔๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๑๑ ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษาใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

  

 ขอ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองขอเสนอในงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป หามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดวันย่ืนซองขอเสนอ 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๑๓ ในการย่ืนซองขอเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงคจะย่ืนขอเสนอจะตองผนึกซองจา
หนาถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งน้ัน 
และสงถึงหนวยงานของรัฐผูดําเนินการจางโดยย่ืนโดยตรงตอหนวยงานของรัฐ พรอมรับรอง
เอกสารหลักฐานท่ียื่นวาเอกสารดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 ใหเจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีปรึกษามาย่ืน
ซองใหออกใบรับใหแกท่ีปรึกษา และใหสงมอบซองขอเสนอท้ังหมดและเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ท่ีไดรับไวตอคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปคร้ังนั้น เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 
 การย่ืนซองผานระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ใหเปนไปตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 ขอ ๑๑๓ ในการย่ืนซองขอเสนอ ท่ีปรึกษาท่ีประสงคจะยื่นขอเสนอจะตองผนึกซองจาหนา
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งน้ัน และสง
ถึง กฟผ. ณ สถานท่ีท่ีกําหนด โดยย่ืนโดยตรงตอ กฟผ. พรอมรับรองเอกสารหลักฐานท่ียื่นวา
เอกสารดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 ใหเจาหนาท่ีจัดหาลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีปรึกษามา
ย่ืนซองใหออกใบรับใหแกที่ปรึกษา  และใหสงมอบซองขอเสนอท้ังหมดและเอกสารหลักฐาน 
ตาง ๆ ท่ีไดรับไวตอคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งน้ัน 
เพ่ือดําเนินการตอไป 
 การย่ืนซองผานระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ใหเปนไปตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 

 ขอ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินงานจาง 
ท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) เปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของท่ีปรึกษาทุกราย แลวให 
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารประกอบการย่ืนขอเสนอทุกแผน 
 (๒)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของท่ีปรึกษา 
แลวคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติ 
และขอเสนอเปนไปตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในเอกสารจางท่ีปรึกษา 
 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษารายใดก็ได แตจะ
ใหท่ีปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาํคัญท่ีเสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวา ท่ี
ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐไดกําหนดไวในประกาศและ
เอกสารจางท่ีปรึกษาใหคณะกรรมการตัดรายช่ือของท่ีปรึกษารายน้ัน 
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารายใดเสนอเอกสารดานคุณภาพไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษา ใน
สวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรยีบตอท่ี
ปรึกษารายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ท่ีปรึกษารายน้ัน
และพิจารณาในขั้นตอนตอไป 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -    ๔๓    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๓) เปดซองขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษารายท่ีถูกตองตาม (๒) และพิจารณาเลอืกราย 
ท่ีเสนอราคาตํ่าสุด และจัดลําดับไวไมเกิน ๓ ราย 
 กรณีท่ีปรึกษารายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด ไมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ
หนวยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารจางท่ีปรึกษา ใหคณะกรรมการพิจารณาผูท่ีเสนอ
ราคาตํ่าสุดรายถัดไป 
 กรณีท่ีมีท่ีปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย ใหเรียกที่ปรึกษาดังกลาวมาเสนอ
ราคาใหมดวยวิธีการย่ืนซองขอเสนอดานราคา และพิจารณาเลือกรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 
 (๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
  (ก) รายละเอียดงานจางท่ีปรึกษา  
  (ข)  รายชื่อท่ีปรึกษา วงเงินท่ีเสนอ และขอเสนอของท่ีปรึกษาทุกราย 
  (ค)  รายชื่อท่ีปรึกษาท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 
  (ง)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 
  (จ)  ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของท่ีปรึกษาทุกราย 
พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปได
พิจารณาตามขอ ๑๑๔ แลว ปรากฏวา มีท่ีปรึกษาเขายื่นขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมีที่ปรึกษา
เขาย่ืนขอเสนอหลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ผานหัวหนาเจาหนาทีเ่พ่ือยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งน้ัน แตถาคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป ใหคณะกรรมการเจรจาตอรองกับท่ีปรึกษารายน้ัน  
 
 ในกรณีท่ีไมมีท่ีปรึกษาเขาย่ืนขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจางในคร้ังน้ัน แตหาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา หากดําเนินการจางดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
ใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๒) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของ
รัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเร่ิมกระบวนการจางใหม
โดยการจัดทํารายงานขอจางตามขอ ๑๐๔ 

 ขอ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปได
พิจารณาตามขอ ๑๑๔ แลว ปรากฏวา มีท่ีปรึกษาเขายื่นขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมีที่ปรึกษา
เขาย่ืนขอเสนอหลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอผูมีอํานาจส่ังจางท่ีปรึกษา 
(เวนแตกรณีที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจาง เพ่ือยกเลิกการประกาศเชญิชวน
ท่ัวไปคร้ังน้ัน  แตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไป
โดยไมตองยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ใหคณะกรรมการเจรจาตอรองกับท่ีปรึกษารายน้ัน  
 ในกรณีท่ีไมมีท่ีปรึกษาเขาย่ืนขอเสนอหรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคัดเลือก  ใหเสนอผูมี
อํานาจส่ังจางที่ปรึกษา (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรอง
ผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือ
พิจารณายกเลิกการจางในครั้งนั้น แตหากผูมีอํานาจสั่งจางท่ีปรึกษา (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหอยูในดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวา หาก
ดําเนินการจางดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหมอาจไมไดผลดี  จะส่ังใหดําเนินการจางโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) 
(ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตจะดําเนินการโดยวธิีคัดเลือกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ให
เร่ิมกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอจางตามขอ ๑๐๔ 
 

 



 -    ๔๔    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๑๖ การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปท่ีปรากฏวาราคาของท่ีปรึกษาท่ี
ไดรับการคัดเลือกยังสูงกวาวงเงินท่ีจะจางตามขอ ๑๐๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 
 
 (๑) ใหแจงท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจางน้ัน เพ่ือตอรองราคาใหต่ําสุด
เทาท่ีจะทําได หากท่ีปรึกษารายน้ันยอมลดราคาแลว หากราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะ
จาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง หรือตอรองราคาแลว 
ไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูงกวาวงเงินท่ีจะจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง  
ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอจางจากท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคารายน้ัน 
 (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหแจงท่ีปรึกษาท่ีผานเกณฑดานคุณภาพทุกราย 
เพ่ือเสนอราคาใหมพรอมกันยื่นซองขอเสนอดานราคาภายในระยะเวลาท่ีหนวยงานของรัฐ
กําหนด หากท่ีปรึกษารายใดไมย่ืนซองขอเสนอดานราคาใหถือวาท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคารายน้ัน
ยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม หากท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนั้นเสนอราคา
ไมสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง ถา
เห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอจางจากท่ีปรึกษารายน้ัน 
 (๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนาเจาหนาทีเ่พ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการจางในครั้งน้ัน 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา
การดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) 
แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวย
เหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอจางตามขอ ๑๐๔ 

 ขอ ๑๑๖ การจางท่ีปรกึษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปท่ีปรากฏวาราคาของท่ีปรึกษาท่ี
ไดรับการคัดเลือกยังสูงกวาวงเงินท่ีจะจาง (วงเงินงบประมาณท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ตามขอ 
๑๐๔ (๕) ใหคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 
 (๑) ใหแจงท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจางน้ัน เพ่ือตอรองราคาใหตํ่าสุด
เทาที่จะทําได หากท่ีปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแลว หากราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะ
จาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจางหรือตอรองราคาแลว 
ไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูงกวาวงเงินท่ีจะจางน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง  
ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอจางจากท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคารายน้ัน 
 (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหแจงท่ีปรึกษาท่ีผานเกณฑดานคุณภาพทุกราย 
เพ่ือเสนอราคาใหมพรอมกันย่ืนซองขอเสนอดานราคาภายในระยะเวลาท่ี กฟผ. กําหนด   
หากท่ีปรึกษารายใดไมย่ืนซองขอเสนอดานราคาใหถือวาที่ปรึกษาท่ีเสนอราคารายน้ันยืนราคา
ตามที่เสนอไวเดิม หากท่ีปรึกษาที่เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งน้ันเสนอราคาไมสูงกวา
วงเงินท่ีจะจางหรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง ถาเห็นวาราคา
ดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอจางจากท่ีปรึกษารายน้ัน 
 (๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจสั่งจางท่ีปรึกษา 
(เวนแตกรณีที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะ
ขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการจางในคร้ังนั้น และดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม แตหากผูมี
อํานาจส่ังจางที่ปรึกษา (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหอยูใน
ดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหมอาจไมได
ผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๒) 
(ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเร่ิมกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอจางตาม
ขอ ๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๑๑๗ ภายหลังจากท่ีไดดําเนินการตามขอ ๑๑๔ ขอ ๑๑๕ หรือขอ ๑๑๖ แลวแตกรณี 
เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปรายงานผล
การพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ผานหัวหนาเจาหนาทีเ่พ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ขอ ๑๑๗ ภายหลังจากท่ีไดดําเนินการตามขอ ๑๑๔ ขอ ๑๑๕ หรือขอ ๑๑๖ แลวแตกรณ ี
เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการดาํเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปรายงานผล
การพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดเสนอผูมีอํานาจส่ังจางท่ีปรึกษา
ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

 

 ขอ ๑๑๘ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามขอ 
๑๑๗ และผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจางแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะงานจางท่ีปรึกษา

 ขอ ๑๑๘ เม่ือผูมีอํานาจส่ังจางท่ีปรึกษาใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามขอ 
๑๑๗ และอนุมัติส่ังจางแลว ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อ

  



 -    ๔๕    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ี
ปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน และแจงใหท่ีปรึกษาที่เขาย่ืนขอเสนอทุกรายทราบผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

จัดจางประกาศผลผูชนะงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ กฟผ. และแจงใหท่ีปรึกษาท่ีเขาย่ืนขอเสนอทุก
รายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 
 

 

 ขอ ๑๑๙ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษาตามขอ 
๑๐๔ แลว ใหเจาหนาท่ีขอรายช่ือที่ปรึกษาในสาขางานท่ีจะจางจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษา 
กระทรวงการคลัง แลวมอบใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

 ขอ ๑๑๙ เม่ือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษาตามขอ ๑๐๔ แลว   
ใหหนวยงานผูขอจางท่ีปรึกษาขอรายชื่อท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจางจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษา 
กระทรวงการคลัง แลวมอบใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อ
ดําเนินการตอไป 

 

 ขอ ๑๒๐ ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหเขาย่ืนขอเสนอตอ
หนวยงานของรัฐไมนอยกวา ๓ ราย เวนแตในงานน้ันมีท่ีปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด
นอยกวา ๓ ราย ใหเขาย่ืนขอเสนอ โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูท่ีเขาย่ืน
ขอเสนอ พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปดวย 
 (๒) การย่ืนซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ใหดําเนินการตามขอ ๑๑๓ โดยอนุโลม 
 (๓) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะ
รายท่ีคณะกรรมการไดมีหนังสือเชิญชวนเทาน้ัน พรอมจัดทําบัญชีรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีมายื่น
ขอเสนอ  
  เม่ือพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษา 
 (๔)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหเปดซองขอเสนอและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของท่ีปรึกษาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารประกอบ 
การยื่นขอเสนอทุกแผน 
 (๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของท่ีปรึกษา 
แลวคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติ 
และขอเสนอ เปนไปตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในหนังสือเชิญชวน 
 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษารายใดก็ได แตจะ
ใหท่ีปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาํคัญท่ีเสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวาท่ี
ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในหนังสือเชิญ
ชวน ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของท่ีปรึกษารายน้ันออกจากการคัดเลือกในคร้ังน้ัน 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๔๖    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

  ในกรณีท่ีที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในหนังสือเชิญชวนในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอท่ีปรึกษารายอื่นหรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ท่ีปรึกษารายน้ันและพิจารณาในขั้นตอนตอไป 
 (๖) พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของท่ีปรึกษารายท่ีถูกตองตาม (๕) และผานเกณฑ 
ดานคุณภาพท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ และใหพิจารณาคัดเลือกผูชนะหรือผูไดรับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
  (ก) กรณีงานจางท่ีปรึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานท่ี
ซับซอน ใหคัดเลือกจากรายท่ีไดคะแนนรวมดานคุณภาพและดานราคามากท่ีสุด 
  (ข) กรณีงานจางท่ีปรึกษาที่มีความซับซอนมาก ใหคัดเลือกรายที่ไดคะแนนดาน
คุณภาพมากท่ีสุด 
  ในกรณีท่ีปรึกษารายท่ีคัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของ
รัฐในเวลาท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาที่ไดคะแนนมากท่ีสุดลําดับถัดไป ตาม 
(ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี 
 (๗) ในกรณีท่ีมีท่ีปรึกษาไดคะแนนเทากันหลายราย ใหดําเนินการ ดังน้ี 
  (ก) กรณีตาม (๖) (ก) ใหพิจารณาผูท่ีไดรับคะแนนดานคุณภาพมากท่ีสุด 
  (ข) กรณีตาม (๖) (ข) ใหพิจารณาผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 
 (๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกไดพิจารณาตามขอ 
๑๒๐ แลวปรากฏวา มีท่ีปรึกษาเขายื่นขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีท่ีปรึกษาเขายื่นขอเสนอ
หลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา
เจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกคร้ังน้ันแตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผล
สมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการคัดเลือก ใหคณะกรรมการเจรจาตอรองกับท่ี
ปรึกษารายน้ัน  
 
 ในกรณีท่ีไมมีท่ีปรึกษาเขาย่ืนขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจางในคร้ังน้ัน แตหาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการคัดเลือกใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังให
ดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) ก็ได เวนแตหนวยงาน
ของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํา
รายงานขอจางตามขอ ๑๐๔ 

 ขอ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกไดพิจารณาตามขอ 
๑๒๐ แลวปรากฏวา มีท่ีปรึกษาเขาย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีท่ีปรึกษาเขายื่นขอเสนอ
หลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอผูมีอํานาจส่ังจางท่ีปรึกษา (เวนแตกรณีท่ี
อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือยกเลิกการคัดเลือกคร้ังน้ันแตถา
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการ
คัดเลือก ใหคณะกรรมการเจรจาตอรองกับที่ปรึกษารายน้ัน  
 ในกรณีท่ีไมมีท่ีปรึกษาเขาย่ืนขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก ใหเสนอผูมี
อํานาจส่ังจางที่ปรึกษา (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรอง
ผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือ
พิจารณายกเลิกการจางในครั้งน้ัน แตหากผูมีอํานาจสั่งจางท่ีปรึกษา (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหอยูในดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวาการ
ดําเนินการคัดเลือกใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 

 



 -    ๔๗    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) ก็ได เวนแตจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเร่ิม
กระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอจางตามขอ ๑๐๔ 

 ขอ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวา ราคาของท่ีปรึกษาท่ีเปนผูชนะหรือไดรับการคัดเลือก ยังสูง

กวาวงเงินที่จะจางตามขอ ๑๐๔ ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

ดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑) ตอรองราคากับท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจางน้ัน ใหต่ําสุดเทาที่จะทํา

ได หากท่ีปรึกษารายน้ันยอมลดราคาแลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะจาง หรอืสูงกวา

น้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูง

กวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ให

เสนอจางจากท่ีปรึกษารายน้ัน 

 (๒) หากดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ผานหัวหนาเจาหนาทีเ่พ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการจางในครั้งน้ัน

และดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการ

ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

ตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) ก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวธิี

เฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืนใหเร่ิมกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอจางตามขอ ๑๐๔ 

 ขอ ๑๒๒ ในกรณีท่ีปรากฏวา ราคาของท่ีปรึกษาท่ีเปนผูชนะหรือไดรับการคัดเลือก ยังสูง

กวาวงเงินที่จะจาง (วงเงินงบประมาณท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามขอ ๑๐๔ (๕) ให

คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑)  ตอรองราคากับท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจางน้ัน ใหตํ่าสุดเทาที่จะทํา

ได หากท่ีปรึกษารายน้ันยอมลดราคาแลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะจาง หรือสูงกวา

น้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูง

กวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ให

เสนอจางจากท่ีปรึกษารายน้ัน 

 (๒)  หากดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจส่ังจางท่ีปรึกษา 

(เวนแตกรณีที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนา

แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะ

ขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการจางในคร้ังน้ันและดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกใหม แตหากผูมี

อํานาจส่ังจางที่ปรึกษา (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหอยูใน

ดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการจางโดยวิธีคดัเลือกใหมอาจไมไดผลด ี

จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) ก็ได  เวนแตจะ

ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืนใหเริ่มกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอ

จางตามขอ ๑๐๔ 

 

 

 ขอ ๑๒๓ ใหนําความในขอ ๑๑๘ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 
ในงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 

 ขอ ๑๒๔ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษาตามขอ 
๑๐๔ แลว ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขทีห่นวยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหน่ึงใหเขายื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา 

 ขอ ๑๒๔ เม่ือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษาตามขอ ๑๐๔ แลว ให
คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนดรายใด
รายหน่ึงใหเขาย่ืนขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา 

 
 
 
 



 -    ๔๘    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๒) พิจารณาขอเสนอของท่ีปรึกษาและเจรจาตอรองกับท่ีปรึกษารายน้ันโดยตรง เพื่อให
ไดขอเสนอท่ีเหมาะสม ถูกตอง เปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการจางคร้ังน้ัน 
 (๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๒)  พิจารณาขอเสนอของท่ีปรึกษาและเจรจาตอรองกับท่ีปรึกษารายน้ันโดยตรง เพ่ือให
ไดขอเสนอท่ีเหมาะสม ถูกตอง เปนประโยชนตอ กฟผ. มากท่ีสุด และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการจางครั้งน้ัน 
 (๓)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๒๕ ใหนําความในขอ ๑๑๘ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 
ในงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ   

 ขอ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือก 
นอกจากใหพิจารณาเกณฑดานคุณภาพ ประกอบดวย (๑) ผลงานและประสบการณของท่ี
ปรึกษา (๒) วธิีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จํานวนบุคลากรท่ีรวมงาน (๔) ประเภท
ของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (๕) ขอเสนอทางดานการเงิน และ (๖) เกณฑ
อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหเปนไปตามเกณฑในการพิจารณาและการใหนํ้าหนัก 
ตามความในมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง ดังตอไปน้ี 
 (๑) กรณีงานจางท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยูแลว หรืองานท่ีไมซับซอน ใหหนวยงานของรัฐคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีผานเกณฑดาน
คุณภาพแลว และใหคัดเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด 
 (๒) กรณีงานจางท่ีปรึกษาที่เปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซอน 
ใหหนวยงานของรัฐคดัเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีผานเกณฑดานคณุภาพแลวและใหคัดเลือกจากราย
ท่ีไดคะแนนรวมดานคุณภาพและดานราคามากท่ีสุด 
 (๓) กรณีงานจางท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซอนมาก ใหหนวยงานของรัฐคดัเลือกผูยื่นขอเสนอ
ท่ีผานเกณฑดานคุณภาพแลวและใหคัดเลือกจากรายท่ีไดคะแนนดานคุณภาพมากท่ีสุด 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

อํานาจในการสั่งจางงานจางท่ีปรึกษา อํานาจในการส่ังจางงานจางท่ีปรึกษา  

 ขอ ๑๒๗ การส่ังจางงานจางท่ีปรึกษาครั้งหน่ึง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงินดังตอไปน้ี 
 (๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 (๒) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบน้ี 

 ขอ ๑๒๗ การสั่งจางงานจางท่ีปรึกษาคร้ังหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงินดังตอไปน้ี  
 (๑) ผูวาการ และผูท่ีผูวาการมอบหมายตามคําสั่ง กฟผ. เรื่อง มอบอํานาจการซื้อและ 
การจาง ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  
 

 
 



 -    ๔๙    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดผูมีอํานาจและวงเงินในการส่ังจางท่ี
ปรึกษาตามขอ ๑๒๗ แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัย
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบดวย 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

คาจางท่ีปรึกษา   

 ขอ ๑๒๙ อัตราคาจางท่ีปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง 
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานท่ีจะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันท่ี
หนวยงานของรัฐอ่ืนเคยจาง จํานวนคน - เดือน (man-months) เทาท่ีจําเปน ดัชนีคาครองชีพ 
เปนตน แตท้ังน้ีจะตองไมเกินกวาอัตราคาจางท่ีปรึกษาตามท่ีผูรักษาการตามระเบียบประกาศ
กําหนด (ถามี) ดวย 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

คาจางลวงหนา คาจางลวงหนา  

 ขอ ๑๓๐ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบ
หาของคาจางตามสัญญา และท่ีปรึกษาท่ีเปนคูสัญญาจะตองนําหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีไดรับลวงหนาไปน้ัน และให
หนวยงานของรัฐคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกคูสัญญาเมื่อหนวยงานของรัฐไดหักเงินท่ีได
จายลวงหนาจากเงินคาจางท่ีจายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ท้ังน้ี ใหกําหนดเปนเง่ือนไข
ไวในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาดวย 
 สําหรับการจางหนวยงานของรฐั ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของ
คาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาท่ีรับไปก็ได 
 

 ขอ ๑๓๐ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหา
ของคาจางตามสญัญา  และท่ีปรึกษาที่เปนคูสัญญาจะตองนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีไดรับลวงหนาไปน้ัน และให 
หนวยงานการเงินคืนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวใหแกคูสัญญาเม่ือ กฟผ. ไดหักเงินท่ีไดจาย
ลวงหนาจากเงินคาจางท่ีจายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ท้ังน้ี ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไว
ในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาดวย 
 สําหรับการจางหนวยงานของรัฐ ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของ
คาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาท่ีรับไปก็ได 

 

หมวด ๔ 
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

สวนท่ี ๑  
บทท่ัวไป 

หมวด ๔ 
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

สวนท่ี ๑  
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๑๓๑ ในกรณีราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ินใดไมมี 
หนวยงานออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือมีแตไมสามารถออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางไดเอง อาจขอความรวมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหนวยงาน
ของรัฐอื่นท่ีมีหนวยงานออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางกอนก็ได 

  



 -    ๕๐    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๓๒ หนวยงานของรัฐแหงใดท่ีประสงคจะจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
ใหกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการ
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางเสนอตอคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดตอไป 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และรายละเอียดการดําเนินการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ
ปฏบัิติก็ได 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 

 ขอ ๑๓๓ ผูใหบริการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐตองไมมีสวนไดเสียกับผูประกอบการงานกอสรางในงานน้ัน ในลักษณะดังตอไปน้ี 
 (๑) มีความสัมพันธโดยตรง คือ ผูใหบริการจะตองไมเปนผูรับจางงานกอสรางในงานท่ี
ตนเองเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐน้ัน 
 (๒) มีความสัมพันธโดยออม คือ ผูใหบริการจะตองไมเปนผูรับจางใหกับคูสัญญาของ
หนวยงานของรัฐในงานท่ีตนเองเปนผูใหบริการ 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 

 ขอ ๑๓๔ ผูใหบริการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะตองมี 
สัญชาติไทยและเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับ
งานวาจางตามที่กําหนด โดยกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี  
 ผูใหบริการท่ีเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลนั้น 
จะตองเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้ง
นิติบุคคลน้ัน 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๓๕ ในกรณีท่ีผูวาจางหรอืหนวยงานของรัฐอ่ืน จะนําแบบแปลนรายละเอียดงาน
จางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานของรัฐ 
น้ัน ๆ จายเงินคาจางแกผูใหบริการจางออกแบบงานกอสราง ตามอัตราท่ีผูรักษาการตาม
ระเบียบประกาศกําหนด 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๓๖ หามผูใหบริการจางออกแบบงานกอสรางนําแบบแปลนรายละเอียดงานจางท่ี
ไดทําสัญญากับผูวาจางแลวไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน 
ลายลักษณอักษรจากผูวาจางกอน 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๓๗ ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผูใหบริการจางออกแบบ
งานกอสรางเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนท่ีไมกระทบตอโครงสรางท่ี
สําคัญและเปนไปตามมาตรฐานงานกอสรางท่ีผูใหบริการจางออกแบบงานกอสรางไดสงมอบ
ตามงวดงานในสัญญาแลว โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๕๑    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๓๘ ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางจะตองจัดผูควบคุมงานท่ีมีความรูและมีความ
ชํานาญงานกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงานกอสรางน้ัน ๆ 
 ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางจะตองสงรายช่ือผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทน  
ใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และในกรณีท่ีผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความใน 
วรรคหน่ึง ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  
ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

สวนท่ี ๒ 
กระบวนการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

สวนท่ี ๒ 
กระบวนการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

 

การจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง การจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

 ขอ ๑๓๙ ในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะใหเจาหนาท่ีหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําราง
ขอบเขตของงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ 
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 
 

 ขอ ๑๓๙ ในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึน
ไปของหนวยงานผูขอจาง เปนผูดําเนินการ หรือแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือจะ
ใหเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบหรอื
ควบคุมงานกอสราง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคดัเลือกขอเสนอ 
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานผูขอจางกําหนดตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

 

รายงานขอจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รายงานขอจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

 ขอ ๑๔๐ ในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางใหเจาหนาทีจั่ดทํารายงานขอจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอ
ผานหัวหนาเจาหนาทีต่ามรายการดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 (๒)  ขอบเขตของงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 (๓)  คุณสมบัติของผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 (๔)  วงเงินคากอสรางโดยประมาณ 
 (๕)  คาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยประมาณ 

 ขอ ๑๔๐ ในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางใหเจาหนาท่ีจัดหาจัดทํารายงาน 
ขอจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางเสนอผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีอํานาจสั่งจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง หรือผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมีอํานาจสั่งจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
ภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน   เวนแตการสั่งจางท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
กฟผ. ใหเสนอผูชวยผูวาการขึ้นไป เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยใหหนวยงานผูจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางเปนผูดําเนินการจัดทําบันทึกขอจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เสนอ
ผูมีอํานาจตามขอ ๑๔๐/๑ ตามรายการดังตอไปน้ี 
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 (๒)  ขอบเขตของงานจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสราง 
 (๓)  คุณสมบัติของผูใหบริการงานจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสราง 
 (๔)  วงเงินคากอสรางโดยประมาณท่ีจะจางในคร้ังน้ัน (ท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
 (๕)  คาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -    ๕๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๖)  กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 (๗)  วิธีท่ีจะจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และเหตุผลท่ีตองจางโดยวิธีน้ัน 
 (๘)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
 (๙)  ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการจางตามวิธีการจางน้ันตอไปได 

 (๖)  กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 (๗)  วิธท่ีีจะจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และเหตุผลท่ีตองจางโดยวิธีน้ัน 
 (๘)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
 (๙)  ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
 เมื่อผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานตามวรรคหน่ึงแลว ใหเจาหนาท่ีจัดหาดําเนินการ
จางตามวิธีการจางน้ันตอไปได 

  ขอ ๑๔๐/๑ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจใหความเห็นชอบบันทึกขอจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง 
 (๑) หัวหนาแผนกขึ้นไปของหนวยงานผูจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ภายใน
วงเงินคร้ังละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) หัวหนากองข้ึนไปของหนวยงานผูจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสรางภายในวงเงิน
ครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) ผูอํานวยการฝายของหนวยงานผูจางออกแบบหรือควบคมุงานกอสราง ภายในวงเงิน
ครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๔) ผูชวยผูวาการข้ึนไป ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) รองผูวาการ ภายในวงเงินครั้งละเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางซึ่งใชวธิีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงซ่ึงวงเงินเกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจใน (๓) ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 

 

 ขอ ๑๔๑ ในการดําเนินการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางแตละคร้ัง ใหหัวหนา 
หนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางข้ึน  
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
แลวแตกรณี ดังน้ี 
 (๑)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป 
 (๒)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
 (๓)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (๔)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ 
 (๕)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

 ขอ ๑๔๑  ในการดําเนินการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางแตละคร้ัง ใหผูมีอํานาจ
ในขอ ๑๔๑/๑ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางข้ึน  
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
แลวแตกรณี ดังน้ี 
 (๑)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป 
 (๒)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก 
 (๓)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (๔)  คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวธิีประกวดแบบ 
 (๕)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสราง 

 



 -    ๕๓    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางแตละคณะ รายงานผล
การพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการ
รายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน 

 ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางตาม (๑) - (๔) รายงาน
ผลการพิจารณาตอผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  
 ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสราง  พิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) 
 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม (๕) รายงานผลการตรวจรับตอผูอํานวยการฝายข้ึนไป
ของหนวยงานผูขอจางหรือหนวยงานเจาของงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถามีเหตุท่ีทําให
การรายงานลาชา ใหเสนอผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานผูขอจางหรือหนวยงานเจาของ
งานพิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน 
 

  ขอ ๑๔๑/๑ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี มีอํานาจตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง หรอืผูทําหนาท่ีตรวจรับงานจาง   
 (๑) ผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจาง 
 (๒) ผูอํานวยการฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานพัสดุหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา
หนวยงานพัสดุ เฉพาะการต้ังคณะกรรมการตรวจรับ หรือผูทําหนาที่ตรวจรับงานจาง 
 (๓) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัตสิั่งซ้ือหรือส่ังจางภายในวงเงิน
อํานาจอนุมัติของตน 
 ท้ังน้ี เวนแตการดําเนินการจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสราง ท่ีอยูในอํานาจอนุมัตขิอง
คณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอผูชวยผูวาการข้ึนไปเพื่อต้ังกรรมการดังกลาว 
 

 

 ขอ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางตามขอ ๑๔๑ 
แตละคณะประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ 
 นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวฒุิท่ีเปน
บุคคลภายนอกในงานท่ีจางน้ันรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 
 

 ขอ ๑๔๓ องคประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีสวนไดเสียใน
เร่ืองซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา ใหนําความตามขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๕๔    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

วิธีการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง วิธีการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

 ขอ ๑๔๔ งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง กระทําได ๔ วิธี ดังน้ี 
 (๑)  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 (๒)  วิธีคัดเลือก 
 (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง 
 (๔)  วิธีประกวดแบบ 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  

 ขอ ๑๔๕ ใหนําความในขอ ๑๐๙ ขอ ๑๑๐ ขอ ๑๑๑ ขอ ๑๑๒ และขอ ๑๑๓ มาใชบังคับ 
กับการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวธิีประกาศเชิญชวนท่ัวไปในสวนน้ี 
โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินงาน 
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) เปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการทุกราย แลว
ใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารประกอบการย่ืนขอเสนอทุกแผน 
 (๒)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการ 
แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติ 
และขอเสนอ เปนไปตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในเอกสารงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง 
 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูใหบริการรายใดก็ได แต
จะใหผูใหบริการรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็น
วาผูใหบริการรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐไดกําหนดไวใน
ประกาศและเอกสารงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของ
ผูใหบริการรายน้ัน 
 ในกรณีท่ีผูใหบริการรายใดเสนอเอกสารดานคุณภาพไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด 
แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูใหบริการรายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน
การตัดสิทธิ์ผูใหบริการรายน้ันและพิจารณาในขั้นตอนตอไป 
 (๓)  พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูใหบริการรายท่ีถูกตองตาม (๒) ซึ่งมีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ แลวใหเสนอจางจากรายท่ีไดคะแนนคุณภาพมาก
ท่ีสุดและจัดลําดับไวไมเกิน ๓ ราย 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 



 -    ๕๕    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ในกรณีท่ีผูใหบริการรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไมยอมเขาทําสัญญา 
หรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางใหคณะกรรมการพิจารณาผูท่ีไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในลําดับถัดไป 
 (๔)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 ขอ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
ประกาศเชญิชวนท่ัวไปไดพิจารณาตามขอ ๑๔๖ แลว ปรากฏวามีผูใหบริการย่ืนขอเสนอเพียง
รายเดียวหรือมีผูใหบริการหลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งน้ัน แตถา
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการ
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใหคณะกรรมการเจรจาตอรองกับผูใหบริการรายน้ัน 
 
 
 ในกรณีท่ีไมมีผูใหบริการเขาย่ืนขอเสนอหรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคดัเลือก ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจางในคร้ังน้ัน แตหาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหมอาจ
ไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา ๘๒ (๑) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวธิีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงเปนอยางอ่ืน ใหเร่ิมกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอจางตามขอ 
๑๔๐ 

 ขอ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปไดพิจารณาตามขอ ๑๔๖ แลว ปรากฏวามีผูใหบริการย่ืนขอเสนอเพียง
รายเดียวหรือมีผูใหบริการหลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ส่ังจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือ
จัดจาง เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งน้ัน แตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให
คณะกรรมการเจรจาตอรองกับผูใหบริการรายน้ัน 
 ในกรณีท่ีไมมีผูใหบริการเขาย่ืนขอเสนอหรอืขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก ใหเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติส่ังจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือพิจารณายกเลิกการจางในครั้งน้ัน แตหากผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (เวนแตกรณีที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. 
ใหอยูในดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม
อาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๘๒ (๑)  แลวแตกรณีก็ได   เวนแต กฟผ. จะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงเปนอยางอ่ืน ใหเริ่มกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอจางตามขอ 
๑๔๐ 

 

 ขอ ๑๔๘ ใหนําความในขอ ๑๑๘ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูชนะในงานจางออกแบบ 
หรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

วิธีคัดเลือก 
 

วิธีคัดเลือก  

 ขอ ๑๔๙ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางตามขอ ๑๔๐ แลว ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑๔๙  เม่ือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
ตามขอ ๑๔๐ แลว ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
คัดเลือก ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

 
 



 -    ๕๖    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๑)  จัดทําหนังสือเชิญชวนผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหเขายื่นขอเสนอตอ
หนวยงานของรัฐไมนอยกวา ๓ ราย เวนแตในงานน้ันมีผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี
กําหนดนอยกวา ๓ รายใหเขายื่นขอเสนอ โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูท่ี
เขาย่ืนขอเสนอ และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูใหบริการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปดวย 
 (๒)  การย่ืนซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ใหดําเนินการตามขอ ๑๑๓ โดยอนุโลม 
 (๓)  เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูใหบริการเฉพาะ
รายท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเทาน้ัน พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูใหบริการท่ีมายื่น
ขอเสนอ 
  เมื่อพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ 
 (๔)  เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหเปดซองขอเสนอและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของผูใหบริการทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสาร
ประกอบการย่ืนขอเสนอทุกแผน 
 (๕)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการ 
แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติ 
และขอเสนอเปนไปตามเง่ือนไขทีห่นวยงานของรัฐกําหนดไวในหนังสือเชิญชวน 
  ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูใหบริการรายใดก็ได 
แตจะใหผูใหบริการรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการ
เห็นวาผูใหบริการรายใดมีคณุสมบัติไมครบถวนตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวใน
หนังสือเชิญชวน ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูใหบริการรายน้ันออกจากการคัดเลือกในครั้ง
น้ัน 
  ในกรณีท่ีผูใหบริการรายใดเสนอเอกสารไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในหนังสือเชิญชวนในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และ
ความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูใหบริการรายอ่ืนหรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูใหบริการรายน้ันและพิจารณาในขั้นตอน
ตอไป 
 (๖)  พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูใหบริการรายท่ีถูกตองตาม (๕) ซ่ึงมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ แลวใหเสนอจางจากรายท่ีไดคะแนนคุณภาพ
มากท่ีสุด และจัดลําดับ 
  ในกรณีท่ีผูใหบริการรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไมยอมเขาทํา
สัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด ใหคณะกรรมการพิจารณาผูใหบริการ

 (๑)  จัดทําหนังสือเชิญชวนผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหเขาย่ืนขอเสนอตอ 
กฟผ. ไมนอยกวา ๓ ราย เวนแตในงานน้ันมีผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 
๓ รายใหเขาย่ืนขอเสนอ โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูท่ีเขาย่ืนขอเสนอ 
และใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูใหบริการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปดวย 
 (๒)  การย่ืนซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ใหดําเนินการตามขอ ๑๑๓ โดยอนุโลม 
 (๓)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูใหบริการเฉพาะ
รายท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเทาน้ัน พรอมจัดทําบัญชีรายชือ่ผูใหบริการท่ีมายื่น
ขอเสนอ 
  เม่ือพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ 
 (๔)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหเปดซองขอเสนอและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของผูใหบริการทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสาร
ประกอบการยื่นขอเสนอทุกแผน 
 (๕)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการ 
แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติ 
และขอเสนอเปนไปตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน 
  ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูใหบริการรายใดก็ได 
แตจะใหผูใหบริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการ
เห็นวาผูใหบริการรายใดมีคณุสมบัติไมครบถวนตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนดไวในหนังสือเชิญ
ชวน ใหคณะกรรมการตัดรายช่ือของผูใหบริการรายน้ันออกจากการคัดเลือกในครั้งน้ัน 
 
  ในกรณีท่ีผูใหบริการรายใดเสนอเอกสารไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนดไวในหนังสือเชิญชวนในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตาง
น้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรยีบตอผูใหบริการรายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 
ใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธ์ิผูใหบริการรายน้ันและพิจารณาในข้ันตอนตอไป 
 
 (๖)  พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูใหบริการรายท่ีถูกตองตาม (๕) ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอ กฟผ. แลวใหเสนอจางจากรายท่ีไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุด 
และจัดลําดับ 
  ในกรณีท่ีผูใหบริการรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไมยอมเขาทํา
สัญญาหรือขอตกลงกับ กฟผ. ในเวลาท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการพิจารณาผูใหบริการท่ีได
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ท่ีไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดลําดับถัดไป 
 (๗)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดลําดับถัดไป 
 (๗)  จัดทํารายงานผลการพิจารณาโดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
คัดเลือกไดพิจารณาตามขอ ๑๔๙ แลว ปรากฏวามีผูใหบริการเขายื่นขอเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผูใหบริการเขาย่ืนขอเสนอหลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกคร้ังน้ัน แตถาคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการคัดเลือก ให
คณะกรรมการเจรจาตอรองกับผูใหบริการรายน้ัน  
 
 
 ในกรณีท่ีไมมีผูใหบริการเขาย่ืนขอเสนอหรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคดัเลือก ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจางในคร้ังน้ัน แตหาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกใหมอาจไมได
ผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได เวนแตหนวยงานของ
รัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเร่ิมกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํา
รายงานขอจางตามขอ ๑๔๐ 

 ขอ ๑๕๐  เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธี
คัดเลือกไดพิจารณาตามขอ ๑๔๙ แลว ปรากฏวามีผูใหบริการเขายื่นขอเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผูใหบริการเขายื่นขอเสนอหลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ใหเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติสั่งจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (เวนแตกรณีที่อยูในอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกครั้งน้ัน แตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการคัดเลือก ใหคณะกรรมการเจรจา
ตอรองกับผูใหบริการรายน้ัน  
 ในกรณีท่ีไมมีผูใหบริการเขาย่ืนขอเสนอหรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคัดเลือก ใหเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติส่ังจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือพิจารณายกเลิกการจางในคร้ังน้ัน แตหากผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (เวนแตกรณีที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. 
ใหอยูในดุลพินิจรองผูวาการ) พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกใหมอาจ
ไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได เวนแตจะ
ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเร่ิมกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํารายงาน
ขอจางตามขอ ๑๔๐ 

 

 ขอ ๑๕๑ ใหนําความในขอ ๑๑๘ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกใน
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 
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วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 ขอ ๑๕๒ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางตามขอ ๑๔๐ แลว ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑)  จัดทําหนังสือเชิญชวนผูใหบริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแลว และมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานท่ีวาจางน้ันใหเขายื่นขอเสนอ  
 (๒)  พิจารณาขอเสนอของผูใหบริการ เพื่อใหไดขอเสนอท่ีเหมาะสม ถูกตอง เปนประโยชน 
ตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจางคร้ังน้ัน 
 (๓)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๕๒ เม่ือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบรายงานขอจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
ตามขอ ๑๔๐ แลว ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑)  จัดทําหนังสือเชิญชวนผูใหบริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแลว และมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานที่วาจางน้ันใหเขายื่นขอเสนอ  
 (๒)  พิจารณาขอเสนอของผูใหบริการ เพื่อใหไดขอเสนอท่ีเหมาะสม ถูกตอง เปนประโยชน 
ตอ กฟผ. มากท่ีสุด และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจางคร้ังน้ัน 
 (๓)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 ขอ ๑๕๓  ใหนําความในขอ ๑๑๘ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกใน
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
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วิธีประกวดแบบ วิธีประกวดแบบ  

 ขอ ๑๕๔  ใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ 
พรอมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 การทําเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 
ตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในแบบและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให
กระทําได เวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  
ก็ใหสงรางเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางและประกาศดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณากอน 

 ขอ ๑๕๔ ใหเจาหนาท่ีจัดหาจัดทําเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวด
แบบพรอมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 การทําเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 
ตามวรรคหน่ึง ถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในแบบและไมทําให กฟผ. เสียเปรียบก็ใหกระทําได 
เวนแตผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับ
บัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงราง
เอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางและประกาศดังกลาวไปใหฝายกฎหมายเพ่ือเสนอ
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 

 

 ขอ ๑๕๕  เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางออกแบบงาน
กอสรางตามขอ ๑๔๐ แลว ใหดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ขั้นตอนท่ี ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 
  (ก)  ใหเจาหนาที่ดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารงานจางออกแบบงาน
กอสรางโดยวิธีประกวดแบบในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน
ของรัฐ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาในการช้ีแจงรายละเอียด (ถามี) 
และระยะเวลาที่ใหผูใหบริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นขอเสนอดวย และให
กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
   การใหเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ รวมท้ังเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของใหกระทําไปพรอมกันกับการเผยแพรประกาศและเอกสารงานจางออกแบบงาน
กอสรางตามวรรคหน่ึง เพ่ือใหผูใหบริการท่ีประสงคจะเขาย่ืนขอเสนอสามารถขอรับเอกสารงาน
จางออกแบบงานกอสรางต้ังแตวันเร่ิมตนจนถึงวันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสาร
งานจางออกแบบงานกอสราง 
   ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ใหกําหนดเปนวันทําการวันใดวันหนึ่งกอนวันยื่นขอเสนอ  

 ขอ ๑๕๕ เม่ือผูมีอํานาจ ใหความเห็นชอบรายงานขอจางออกแบบงานกอสรางตามขอ 
๑๔๐ แลว ใหดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑)  ขั้นตอนท่ี ๑ การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ 
  (ก)  ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของ กฟผ. เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ โดยใหคํานึงถึง
ระยะเวลาในการช้ีแจงรายละเอียด (ถามี) และระยะเวลาท่ีใหผูใหบริการเตรียมการจัดทํา
เอกสารเพื่อยื่นขอเสนอดวย และใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารงานจางออกแบบ
งานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
   การใหเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ รวมท้ังเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของใหกระทําไปพรอมกันกับการเผยแพรประกาศและเอกสารงานจางออกแบบงาน
กอสรางตามวรรคหน่ึง เพ่ือใหผูใหบริการท่ีประสงคจะเขายื่นขอเสนอสามารถขอรับเอกสารงาน
จางออกแบบงานกอสรางต้ังแตวันเริ่มตนจนถึงวันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสาร
งานจางออกแบบงานกอสราง 
   ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ใหกําหนดเปนวันทําการวันใดวันหนึ่งกอนวันยื่นขอเสนอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -    ๕๙    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

   การกําหนดวัน เวลาในการยื่นขอเสนอใหกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเพียงวัน
เดียวหลังจากสิ้นสุดการเผยแพรประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง  
   ใหนําความในขอ ๑๑๓ มาใชบังคับกับการย่ืนขอเสนอโดยวิธีประกวดแบบ โดย
อนุโลม 
  (ข)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการ 
ทุกราย แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตอง และเสนอแนวความคิด
ในการออกแบบเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารงานจางออกแบบกอสรางโดยวิธี
ประกวดแบบ แลวใหคัดเลือกผูใหบริการท่ีเสนอแนวความคดิท่ีผานเกณฑคุณภาพ และเปนไป
ตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐและจัดลําดับ 
  (ค)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกันของผูใหบริการท่ีไดรับคัดเลือกตาม (ข) 
แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน เพื่อไปดําเนินการข้ันตอนท่ี ๒ ตอไป 
  (ง)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ี
ไดรับไวท้ังหมดตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 
  (จ)  เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบตาม (ง) แลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ี 
ประกาศผลผูใหบริการท่ีไดรับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนท่ี ๑ ในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ันและแจงใหผูใหบริการท่ีเสนอแนวคิดทุกรายทราบ
ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 
 (๒)  ขั้นตอนท่ี ๒ การประกวดแบบ 
  (ก)  ใหผูใหบริการท่ีไดรับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนท่ี ๑ ทุกรายพัฒนา
แนวความคิดท่ีไดเสนอไวแลวใหเปนแบบงานกอสรางตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 
และจัดสงแบบงานกอสรางดังกลาวใหหนวยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมเสนอ
รายชื่อผูใหบริการท่ีจะเขาทําสัญญารวมงานกัน (ถามี) และรายช่ือสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขา
ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม 
   ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแบบให
กําหนดเปนวันทําการวันใดวันหน่ึง โดยใหหนวยงานของรัฐช้ีแจงรายละเอียดใหผูใหบริการทุก
รายทราบไมนอยกวา ๗ วันทําการ กอนถึงกําหนดวันย่ืนขอเสนอ 

   การกําหนดวัน เวลาในการย่ืนขอเสนอใหกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเพียงวัน
เดียวหลังจากสิ้นสุดการเผยแพรประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง  
   ใหนําความในขอ ๑๑๓ มาใชบังคับกับการยื่นขอเสนอโดยวธิีประกวดแบบ โดย
อนุโลม 
  (ข)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการ 
ทุกราย แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตอง และเสนอแนวความคิด
ในการออกแบบเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารงานจางออกแบบกอสรางโดยวิธี
ประกวดแบบ แลวใหคัดเลือกผูใหบริการท่ีเสนอแนวความคดิท่ีผานเกณฑคุณภาพ และเปนไป
ตามวัตถุประสงคของ กฟผ. และจัดลําดับ 
  (ค)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกันของผูใหบริการท่ีไดรับคัดเลือกตาม (ข) 
แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน เพ่ือไปดําเนินการข้ันตอนท่ี ๒ ตอไป 
  (ง)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ี
ไดรับไวท้ังหมดตอผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานผูขอจาง หรือหนวยงาน
เจาของงาน แลวแตกรณี ผานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัด
จางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  (จ)  เม่ือผูมีอํานาจใหความเห็นชอบตาม (ง) แลว ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา 
ข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางประกาศผลผูใหบริการท่ีไดรับการคัดเลอืก
แนวความคิดในข้ันตอนท่ี ๑ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. 
และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ กฟผ. และแจงใหผูใหบริการท่ีเสนอ
แนวคิดทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด 
 (๒)  ขั้นตอนท่ี ๒ การประกวดแบบ 
  (ก)  ใหผูใหบริการท่ีไดรับการคดัเลือกแนวความคิดในขั้นตอนท่ี ๑ ทุกรายพัฒนา
แนวความคิดท่ีไดเสนอไวแลวใหเปนแบบงานกอสรางตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนด และจัดสง
แบบงานกอสรางดังกลาวให กฟผ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมเสนอรายช่ือผูใหบริการท่ี
จะเขาทําสัญญารวมงานกัน (ถามี) และรายช่ือสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาท่ีเก่ียวของท่ีไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม 
   ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแบบให
กําหนดเปนวันทําการวันใดวันหน่ึง โดยใหชี้แจงรายละเอียดใหผูใหบริการทุกรายทราบไมนอย
กวา ๗ วันทําการ กอนถึงกําหนดวันยื่นขอเสนอ 



 -    ๖๐    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

   การกําหนดวัน เวลาในการยื่นขอเสนอใหกําหนดเปนวันทําการวันใดวันหน่ึง  
โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหผูใหบริการจัดทําแบบงานกอสราง 
  (ข)  เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการทุก
รายและการมีผลประโยชนรวมกัน แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมีผลประโยชนรวมกันและย่ืน
เอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองแลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตอง 
และเสนอแบบเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ แลวใหคัดเลือกผูชนะการประกวด
แบบท่ีไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและจัดลําดับ 
   ในกรณีท่ีผูใหบริการรายท่ีคดัเลือกไวซ่ึงไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไมยอมเขาทํา 
สัญญากับหนวยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจางออกแบบงานกอสราง ให
คณะกรรมการพิจารณาผูท่ีไดคะแนนคณุภาพมากท่ีสุดในลําดับถัดไป 
  (ค)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

   การกําหนดวัน เวลาในการย่ืนขอเสนอใหกําหนดเปนวันทําการวันใดวันหน่ึง  
โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหผูใหบริการจัดทําแบบงานกอสราง 
  (ข)  เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการทุก
รายและการมีผลประโยชนรวมกัน แลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่น
เอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองแลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตอง 
และเสนอแบบเปนไปตามวัตถุประสงคของ กฟผ.  แลวใหคัดเลือกผูชนะการประกวดแบบที่ได
คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและจัดลําดับ 
   ในกรณีท่ีผูใหบริการรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงไดคะแนนคุณภาพมากที่สุดไมยอมเขาทํา 
สัญญากับ กฟผ. ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจางออกแบบงานกอสราง ใหคณะกรรมการ
พิจารณาผูท่ีไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในลําดับถัดไป 
  (ค)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๑๑๔ (๔) มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 ขอ ๑๕๖  ใหนําความในขอ ๑๑๘ มาใชบังคับกับการประกาศผลผูชนะในงานจางออกแบบ 
งานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๕๗  หนวยงานของรัฐอาจกําหนดเงินคาตอบแทนใหกับผูเขาประกวดแบบในขั้นตอน
ท่ี ๒ ท่ีไดรับการคัดเลือกตามขอ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยใหคาํนึงความเหมาะสมและประโยชนตอ
ทางราชการเปนสําคัญ ทั้งน้ี ใหหนวยงานของรัฐแจงการจายเงินคาตอบแทนดังกลาวไวใน
ประกาศและเอกสารงานจางออกแบบงานกอสรางโดยวิธีประกวดแบบดวย 

 ขอ ๑๕๗ หนวยงานผูขอจางอาจกําหนดเงินคาตอบแทนใหกับผูเขาประกวดแบบใน
ข้ันตอนท่ี ๒ ที่ไดรับการคดัเลือกตามขอ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยใหคํานึงความเหมาะสมและ
ประโยชนตอทางราชการเปนสําคัญ ท้ังน้ี ใหหนวยงานผูขอจางแจงใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการแจงการจายเงินคาตอบแทนดังกลาวไวในประกาศและเอกสารงานจางออกแบบงาน
กอสรางโดยวิธีประกวดแบบดวย 

 

อํานาจในการสั่งจางงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง อํานาจในการส่ังจางงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

 ขอ ๑๕๘ การสั่งจางงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางคร้ังหน่ึง ใหเปนอํานาจของ
ผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 (๑)  หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒)  ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ัน เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบน้ี 

 ขอ ๑๕๘  การสั่งจางงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางคร้ังหน่ึง ใหเปนอํานาจของ
ผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 
 (๑)  ผูวาการ และผูท่ีผูวาการมอบหมายตามคําสั่ง กฟผ. เร่ือง มอบอํานาจการซ้ือและ 
การจาง ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒)  คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๕๙  รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดผูมีอํานาจและวงเงินในการส่ังจางตามขอ 
๑๕๘ แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ และเมื่อไดรบัความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๖๑    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ขอ ๑๖๐  อัตราคาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

หมวด ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

สวนท่ี ๑ 
สัญญา 

หมวด ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

สวนท่ี ๑ 
สัญญา 

 

 ขอ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาตามระเบียบน้ี เปนอํานาจของหัวหนา 
หนวยงานของรัฐ  
 การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระทําไดเม่ือพนระยะเวลาการอุทธรณตามมาตรา 
๖๖ วรรคสอง 

 ขอ ๑๖๑  การลงนามในสัญญาตามระเบียบน้ี เปนอํานาจของผูมีอํานาจตามคําสั่ง กฟผ. 
เร่ือง มอบอํานาจการซ้ือและการจาง  
 การลงนามในสัญญา จะกระทําไดเมื่อพนระยะเวลาการอุทธรณตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง 
 การแกไขสัญญาหรือขอตกลงในกรณีท่ีไมมีการเพิ่มวงเงิน จะตองดําเนินการใหผูมีอํานาจ
อนุมัติสั่งซ้ือหรือส่ังจางเดิมเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลง 
 การแกไขสัญญาหรือขอตกลงในกรณีท่ีมีการเพ่ิมวงเงิน เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ขอตกลงเดิมและวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหมแลว หากวงเงินรวมดังกลาวมีผลทําใหผูมีอํานาจอนุมัติ
ส่ังซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไป จะตองดําเนินการใหผูมีอํานาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือสั่งจางตาม
วงเงินรวมดังกลาวเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลง 

 

 ขอ ๑๖๒  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางท่ีปรึกษาใหกําหนด
คาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับ
มอบ เวนแตการจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน
เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางน้ัน แตจะตองไมต่ํากวา
วันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค ท่ีมีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคา
ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางน้ัน แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการ
ปรับก็ได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 ในการทําสัญญาจางท่ีปรึกษา หากหนวยงานของรัฐเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวใน
สัญญาจะเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําสัญญากําหนด
คาปรับไวในสัญญาเปนรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ 
ของราคางานจางน้ัน 
 การกําหนดคาปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ให
หัวหนาหนวยงานของรัฐ คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใชงาน และลักษณะของพัสดุ
ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีคูสัญญาของหนวยงานของรัฐจะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือ
กระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 



 -    ๖๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหน่ึงสวนใดไปแลว 
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต
ยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดน้ันเกินกําหนดสัญญา ให
ถือวาไมไดสงมอบส่ิงของน้ันเลย ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 
 ในกรณีท่ีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมท้ังคาติดต้ังหรือทดลองดวย ถาติดต้ังหรือทดลอง 
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคา
ท้ังหมด 
 ทั้งน้ี ใหกําหนดเร่ืองคาปรับไวในเอกสารเชิญชวนใหชัดเจนดวย 

 ขอ ๑๖๓  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวามีความจําเปนจะตองกําหนดคาปรับ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ ๑๖๒ เน่ืองจากถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิดความ
เสียหายแกหนวยงานของรัฐ เชน งานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานท่ีอยูระหวางการ
รับประกันความชํารุดบกพรองจากการซ้ือขายคอมพิวเตอร ใหพิจารณากําหนดอัตราคาปรับใน
กรณีดังกลาว โดยคํานึงถึงความสําคัญและลักษณะของงานท่ีจะกําหนด และความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๖๔  ใหหนวยงานของรัฐสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาต้ังแต
หน่ึงลานบาทข้ึนไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันทําสัญญาหรือขอตกลง หรือตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 ขอ ๑๖๔  ใหผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือท่ีรับ
ฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจางสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคา
ต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง หรือตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 

 ขอ ๑๖๕  การแกไขสญัญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๙๗ ตองอยูภายในขอบขายแหง
วัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงน้ัน โดยหนวยงานของรัฐตองพิจารณาเปรียบเทียบ
คุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรืองานตามสญัญาหรือ
ขอตกลงกับพัสดุท่ีจะทําการแกไขน้ันกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย 
 ในกรณีท่ีเปนการจัดซื้อจัดจางท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
รับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอยางน้ันแลวแตกรณีดวย 
 เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางแลวแตกรณี ไดอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลง
แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงท่ีไดแกไขน้ัน 
 
 
 

 ขอ ๑๖๕  การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๙๗ ตองอยูภายในขอบขายแหง
วัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงน้ัน โดยตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ 
หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือขอตกลงกับพัสดุท่ีจะทํา
การแกไขน้ันกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย 
 ในกรณีท่ีเปนการจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
รับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอยางน้ัน แลวแตกรณีดวย 
 เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือส่ังจางแลวแตกรณี ไดอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลง
แลว ใหผูมีอํานาจส่ังซื้อหรือสั่งจางเปนผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงท่ีไดแกไขน้ัน แตในกรณี
การลงนามทําขอผูกพันท่ีอยูในอํานาจของผูวาการ หรือคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอ 
รองผูวาการเปนผูลงนาม 
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สวนท่ี ๒ 
หลักประกัน 

สวนท่ี ๒ 
หลักประกัน 

 

หลักประกันการเสนอราคา  
 ขอ ๑๖๖  เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอ ผูเสนอราคาหรือ
ผูใหบริการไมปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจาง หรือการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
ใหหนวยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ดวยวิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไป  
ท่ีมีวงเงินซ้ือหรอืจางหรือวงเงินงบประมาณคากอสราง เกินกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังน้ี 
 การซ้ือหรอืจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมีการวางหลักประกันการเสนอ
ราคาโดยใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้  
  (๑) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
 (๒)  หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 (๓)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  
โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 สําหรับงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใหมีการ
วางหลักประกันการเสนอราคา โดยใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
 (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 
 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลม ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันการเสนอราคา  
 ขอ ๑๖๖ เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอ ผูเสนอราคาหรือ
ผูใหบริการไมปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจาง หรือการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
ใหกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ดวยวธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไป ท่ีมีวงเงินซ้ือหรือจาง
หรือวงเงินงบประมาณคากอสราง เกินกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังน้ี 
 การซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมีการวางหลักประกันการเสนอราคา
โดยใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้  
 (๑)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
 (๒)  หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 (๓)  พันธบัตรรฐับาลไทย 
 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  
โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 สําหรับงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใหมีการ
วางหลักประกันการเสนอราคา โดยใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือ 
ดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
 (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 
 (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลม ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 กรณีเปนการย่ืนขอเสนอจากตางประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติใหใช
หนังสือค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศท่ีมีหลักฐานดี และหัวหนาหนวยงานของรัฐเชื่อถือ
เปนหลักประกันการเสนอราคาไดอีกประเภทหน่ึง 
 
 ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอหรือผูเสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) 
(๓) หรือ (๔) ใหผูยื่นขอเสนอหรือผูเสนอราคาสงหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผู
ยื่นขอเสนอหรือผูเสนอราคาสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบความ
ถูกตอง ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยจะตองดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทําการ นับ
ถัดจากวันเสนอราคาเวนแตไมอาจดําเนินการวันใดวันหน่ึงได ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา
กําหนดมากกวา ๑ วันได แตจํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอ
ราคา ทั้งน้ี ใหระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนใหชัดเจนดวย 

 กรณีเปนการยื่นขอเสนอจากตางประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติใหใชหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารในตางประเทศท่ีมีหลักฐานดีและมีสาขาในประเทศไทยหรือถาไมมีสาขา
ในประเทศไทย ตองไดรับการรับรองจากธนาคารในประเทศไทย และหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เช่ือถือเปนหลักประกันการเสนอราคาไดอีกประเภทหน่ึง 
 ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอหรือผูเสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) 
(๓) หรือ (๔) ใหผูยื่นขอเสนอหรือผูเสนอราคาสงหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และใหหนวยงานจัดซื้อจัดจาง
กําหนดใหผูย่ืนขอเสนอหรือผูเสนอราคาสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
ตรวจสอบความถูกตอง ตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยจะตองดําเนินการวันใดวันหน่ึงภายใน ๕ 
วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคาเวนแตไมอาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได ใหหนวยงานจัดซ้ือ
จัดจางพิจารณากําหนดมากกวา ๑ วันได แตจํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน ๕ วันทําการ นับถัด
จากวันเสนอราคา ทั้งน้ี ใหระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนใหชัดเจนดวย 

หลักประกันสัญญา 
 ขอ ๑๖๗  หลักประกันสัญญาใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
 (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวธิีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ 
โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีเปนการย่ืนขอเสนอจากตางประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติใหใช
หนังสือค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศท่ีมีหลักฐานดี และหัวหนาหนวยงานของรัฐเช่ือถือ
เปนหลักประกันสัญญาไดอีกประเภทหน่ึง 

หลักประกันสัญญา 
 ขอ ๑๖๗  หลักประกันสัญญาใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
 (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจเปนหนังสอืคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวธิีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัยท่ีไดรับอนุญาต 
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ 
โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีเปนการยื่นขอเสนอจากตางประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติใหใชหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารในตางประเทศท่ีมีหลักฐานดีและมีสาขาในประเทศไทยหรือถาไมมีสาขา
ในประเทศไทย ตองไดรับการรับรองจากธนาคารในประเทศไทย และหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เช่ือถือเปนหลักประกันสัญญาไดอีกประเภทหน่ึง 

 
 
 

 ขอ ๑๖๘  หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวน
เต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางคร้ังน้ัน แลวแตกรณี 
เวนแตการจัดซื้อจัดจางท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนด

 ขอ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวน
เต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางคร้ังน้ัน (รวมภาษี 
มูลคาเพ่ิม) แลวแตกรณี เวนแตการจัดซื้อจัดจางท่ีหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือหนวยงานผูใชงาน

 
 



 -    ๖๕    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

อัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได 
 
 ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุน้ันไมตอง
มีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอย
ละหาของราคาพัสดุท่ีสงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันน้ีเปนการค้ําประกัน
ตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุท่ีสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน ให
ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ันกอนครบรอบป ในกรณีท่ีหลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน 
กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปน้ัน ใหหนวยงานของรัฐหักเงินคาพัสดุงวดสุดทายของป
น้ันท่ีหนวยงานของรัฐจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนท่ีเพ่ิมขึ้น 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให 
เขาย่ืนขอเสนอหรือในสัญญาดวย 
 ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ
เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

แลวแตกรณีเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบ
ก็ได 
 ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุน้ันไมตอง
มีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอย
ละหาของราคาพัสดุท่ีสงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันน้ีเปนการค้ําประกัน
ตลอดอายสัุญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุท่ีสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน ให
ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ันกอนครบรอบป ในกรณีท่ีหลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพ่ิมใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน 
กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปน้ัน ใหหนวยงานบริหารสัญญาแจงใหหนวยงานการเงิน
หักเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปน้ันท่ี กฟผ. จะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให 
เขาย่ืนขอเสนอหรือในสัญญาดวย 
 ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ
เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 ขอ ๑๖๙  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอหรือเปนคูสัญญาไมตองวาง
หลักประกัน 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๗๐  ใหหนวยงานของรัฐคืนหลักประกันใหแกผูยื่นขอเสนอ คูสัญญา หรือผูคํ้า
ประกันตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
 (๑)  หลักประกันการเสนอราคาใหคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการซ้ือ
หรือจางเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน ๓ ราย 
ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรอืผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 (๒)  หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรอืผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชาตอง 
ไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว  
 การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมตองมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับมอบไวแลว แตท้ังน้ี
จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาดวย 
 การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว

 ขอ ๑๗๐ ใหคืนหลักประกันใหแกผูยื่นขอเสนอ คูสัญญา หรือผูคํ้าประกันตามหลักเกณฑ 
ดังน้ี 
 (๑)  หลักประกันการเสนอราคาใหคืนใหแกผูย่ืนขอเสนอ หรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันท่ีผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการซ้ือ
หรือจางเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายท่ีคัดเลอืกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน ๓ ราย ให
คืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 (๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตอง 
ไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมตองมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุซ่ึง กฟผ. ไดรับมอบไวแลว แตท้ังน้ีจะตองระบุ
ไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาดวย 
 การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว

 



 -    ๖๖    - 
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พรอมกับแจงใหธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย ผูค้ําประกันทราบดวย 
สําหรับหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใหคืนแกธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

พรอมกับแจงใหธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย ผูค้ําประกันทราบดวย 
สําหรับหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใหคืนแกธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ขอ ๑๗๑  ในการทําสัญญาหากมีการแกไขสัญญาและมีผลทําใหวงเงินตามสัญญานั้น
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมในกรณเีพ่ิมข้ึน คูสัญญาตองนําหลักประกันสัญญามาวางเทากับวงเงิน 
หลักประกันสัญญาท่ีไดเพ่ิมน้ัน 
 ถาหลักประกันสัญญาท่ีคูสัญญานํามามอบไวเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของคูสัญญาตลอดอายุสัญญา ไมวา
ดวยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนด
ความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป คูสัญญาตองหาหลักประกันใหม
หรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามมูลคาท่ีกําหนดในสัญญามามอบใหภายใน
ระยะเวลาท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 

 - ปฏิบัติตาม

ระเบียบ

กระทรวงฯ 

หลักประกันการรับเงินลวงหนา 
 ขอ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินลวงหนาตามขอ ๙๑ วรรคสอง หรือขอ ๑๓๐ วรรคหน่ึง 
แลวแตกรณี เม่ือหนวยงานของรัฐไดหักเงินท่ีจะจายแตละคร้ังท่ีจะใชคืนเงินลวงหนาที่คูสัญญา
ไดรับไปเปนจํานวนเทาใดแลว หรือนําหลักประกันมาวางเทากับมูลคาของเงินท่ีตองหัก 
คูสัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาแตบางสวนได ทั้งนี้ จะตองระบุไวเปน
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาดวย 

 - ปฏิบัติตาม

ระเบียบ

กระทรวงฯ 

หลักประกันผลงาน 
 ขอ ๑๗๓ ในการจางงานกอสรางท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดแบงการชําระเงินคาจาง
ออกเปนงวดและมีความประสงคใหมีการหักเงินประกันผลงานในแตละงวด ใหกําหนดการหัก
เงินตามอัตราท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดของเงินท่ีตองจายในงวดน้ันเพ่ือเปนหลักประกัน  
ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไวแลวเปนจํานวนไมต่ํากวาอัตราท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 
คูสัญญามีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคูสัญญาจะตองนําหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการ
หักเงิน โดยมีอายุการคํ้าประกันตามท่ีผูวาจางจะกําหนดก็ได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๗๔ ในการจางที่ปรึกษาจากหนวยงานของรัฐท่ีแบงการชําระเงินออกเปนงวด ให
ผูวาจางหักเงินท่ีจะจายแตละคร้ังในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง 
เพ่ือเปนการประกันผลงาน หรือจะใหหนวยงานของรฐัท่ีเปนท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศท่ีมีอายุการคํ้าประกัน
ตามท่ีผูวาจางจะกําหนดมาวางค้ําประกันแทนเงินท่ีหักไวก็ได ท้ังน้ี ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวใน

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
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สัญญาดวย 

หมวด ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

หมวด ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ

 

 ๑) ขอ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจาง มีหนาท่ีดังน้ี 
 (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุน้ัน หรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง 
 การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจาก 
หัวหนาหนวยงานของรัฐกอน 
 
 (๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง 
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรอืผูทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของ
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒนิั้น ๆ ก็ได 
 ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ 
 (๓)  ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จส้ิน 
โดยเร็วท่ีสุด 
 (๔)  เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุน้ันมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพรอม
กับทําใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ 
ฉบับ และเจาหนาที่ ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงนิตามระเบียบของหนวยงานของรัฐและ
รายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ   
 
 
 
 ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลง ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือทราบและสั่งการ 
 
 (๕)  ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไว
เฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

 ๑) ขอ ๑๗๕  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง มีหนาท่ีดังน้ี 
 (๑)  ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุน้ัน หรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง 
 การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอื่น ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอ
รองผูวาการ)  กอน 
 (๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง 
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับพัสดุน้ันมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของ
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได 
 ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ 
 (๓)  ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น 
โดยเร็วท่ีสุด 
 (๔)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ 
พัสดุถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุน้ันมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพัสดุ 
หรือ ผูใชงาน แลวแตกรณี พรอมกับคณะกรรมการตรวจรับฯ ทําใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุหรอื
หนวยงานผูใชงาน ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงิน ตามระเบียบของ กฟผ. และรายงานให
หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานพัสดุ หรือผูใชงาน แลวแตกรณ ีทราบ ท้ังน้ี 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับโดยลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหสง
หลักฐานการตรวจรับใหผูขายหรือผูรับจางทราบทางอีเมล 
 ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรอื
ขอตกลง ใหรายงานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานพัสดุ หรือผูใชงาน แลวแต
กรณ ีเพ่ือทราบและสั่งการ 
 (๕) ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไว
เฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบรายงานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่ง กฟผ. ที ่ค. ๖๔/๒๕๖๔ ใชบังคับ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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หัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันตรวจ
พบ แตท้ังนี้ ไมตัดสิทธิห์นวยงานของรัฐท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบไม
ครบถวนหรือไมถูกตองน้ัน 
 (๖)  การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หน่ึงไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรอืผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุ
น้ัน และโดยปกติ ใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือแจงใหผูขายหรอืผูรับจางทราบ
ภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
 
 (๗)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาส่ังการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐส่ังการใหรับพัสดุน้ันไว จึง
ดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 
 
 
 
 

ไปของหนวยงานพัสดุ หรือผูใชงาน แลวแตกรณี เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน  
๓ วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แตท้ังน้ี ไมตัดสิทธ์ิ กฟผ. ท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางใน
จํานวนท่ีสงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองน้ัน 
 (๖) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หน่ึงไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุ 
น้ัน และโดยปกต ิใหรีบรายงานหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานพัสดุ หรือ
ผูใชงาน แลวแตกรณี เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันท่ี
ตรวจพบ 
 (๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอผูมี
อํานาจส่ังซ้ือหรือสั่งจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรอง
ผูวาการ) หรือผูมีอํานาจต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาส่ังการ ผาน
หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานพัสดุ หรือผูใชงาน แลวแตกรณ ี ถาผูมีอํานาจ
ส่ังซื้อหรือสั่งจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหอยูในดุลพินิจ
รองผูวาการ) หรือผูมีอํานาจต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สั่งการใหรับพัสดุน้ันไว จึง
ดําเนินการตาม (๔) หรอื (๕) แลวแตกรณี 

 

 ๑) ขอ ๑๗๖  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง มีหนาท่ีดังนี้ 
 (๑)  ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 
 (๒)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงาน
ของหนวยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรอืพักงานของ 
ผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 
 (๓)  ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ 
ตามเวลาท่ีเหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจางน้ันไวเพ่ือเปน
หลักฐานดวย 
 (๔)  นอกจากการดาํเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาแบบ
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอย
หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงาน
จางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

 ๑) ขอ ๑๗๖  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง มีหนาท่ีดังน้ี 
 (๑)  ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 
 (๒)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงทุก
สัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลว
รายงานผูบังคับบัญชาช้ันผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการตอไป 
 (๓)  ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ 
ตามเวลาท่ีเหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจางน้ันไวเพ่ือเปน
หลักฐานดวย 
 (๔)  นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาแบบ
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคล่ือนเล็กนอย
หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงาน
จางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

 

๑) แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ัง กฟผ. ที ่ค. ๖๔/๒๕๖๔ ใชบังคับ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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 (๕)  โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันท่ีประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
 (๖)  เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันท่ีผูรับจาง
สงงานจางน้ันและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดย 
ลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่ ๑ ฉบับ เพ่ือ
ทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐ และรายงานให
หัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 
 
 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี 
 
 (๗)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรฐัส่ังการใหตรวจรับงาน
จางนั้นไวจึงดําเนินการตาม (๖) 

 (๕)  โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันท่ีประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
 (๖)  เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันท่ีผูรับจาง
สงงานจางน้ันและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดย 
ลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่หนวยงาน
เจาของงาน ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของ กฟผ. และ
รายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ
ทราบ ท้ังน้ี  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับโดยลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 
และใหสงหลักฐานการตรวจรับใหผูรับจางทราบทางอีเมล 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานผูบังคับ 
บัญชาช้ันผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการผานหัวหนาแผนก
หรือเทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานเจาของงานเพ่ือทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 
 (๗)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
ผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจาง (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอ
รองผูวาการ) หรือผูมีอํานาจต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือพิจารณาสั่งการผานหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานเจาของงาน ถาผูมีอํานาจส่ังซ้ือหรือส่ังจาง (เวนแตกรณี
ท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหอยูในดุลพินิจรองผูวาการ) หรือผูมีอํานาจตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่ังการใหตรวจรับงานจางน้ันไวจึงดําเนินการตาม (๖) 

 ขอ ๑๗๗  ในการจางกอสรางแตละครั้งท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการเปนระยะ ๆ อัน
จําเปนตองมีการควบคุมงานอยางใกลชิด หรอืมีเง่ือนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนา
ของงาน ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งผูควบคุมงานท่ีมีความรูความชํานาญทางดานชาง
ตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรฐั หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของ
หนวยงานของรัฐน้ัน หรือขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออยางอื่นของหนวยงานของรัฐอื่น 
ตามท่ีไดรับความยินยอมจากหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีผูน้ันสังกัดแลวในกรณีท่ีลักษณะของงาน
กอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดาน
หรือเปนกลุมบุคคลก็ได 
 ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมตํ่า

 ขอ ๑๗๗  ในการจางกอสรางแตละคร้ังท่ีมีขั้นตอนการดําเนินการเปนระยะ ๆ อัน
จําเปนตองมีการควบคุมงานอยางใกลชิด หรอืมีเง่ือนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนา
ของงาน ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานเจาของงานแตงต้ังผูควบคุมงานท่ีมี
ความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากผูปฏิบัติงานของ กฟผ. หรือ
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงานของหนวยงานของรฐัท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนของหนวยงานของรัฐอ่ืน ตามท่ีไดรับความ
ยินยอมจากหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีผูนั้นสังกัดแลวในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความ
จําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงต้ังผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุม
บุคคลก็ได 
 
 ผูควบคุมงานควรมีคณุวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมตํ่า
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กวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในกรณีจําเปนจะตองจางผูใหบริการควบคุมงานกอสรางเปนผูควบคุมงาน ใหดําเนินการ
จางโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔ 

กวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในกรณีจําเปนจะตองจางผูใหบริการควบคุมงานกอสรางเปนผูควบคุมงาน ใหดําเนินการ
จางโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔ 

 ขอ ๑๗๘  ผูควบคุมงาน มีหนาท่ีดังน้ี 
 (๑)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือท่ีตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ 
ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่ง 
เปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวชิาชาง
เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติ
ตามก็ส่ังใหหยุดงานน้ันเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจาง
จะปฏิบัติใหถูกตองตามคาํสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปน
งานจางกอสรางทันที 
 (๒)  ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนท่ีคาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี 
หรือไมปลอดภัยใหสั่งพักงานน้ันไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ีเปน
งานจางกอสรางโดยเร็ว 
 (๓)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ท้ังผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพ่ือ
รายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรอืผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ีเปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และ
เก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของ
ทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ี 
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่
ใชดวย 
 (๔)  ในวันกําหนดเร่ิมงานของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละ
งวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบรหิารสัญญาหรือขอตกลงและ
การตรวจรับพัสดุท่ีเปนงานจางกอสรางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดน้ัน ๆ 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 ๑) ขอ ๑๗๙  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา มีหนาที่ดังน้ี 
 (๑) กํากับและติดตามงานจางท่ีปรึกษาใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง 
 (๒) ตรวจรับงานจางท่ีปรึกษา ณ ท่ีทําการของผูวาจาง หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง 
 (๓) โดยปกติใหตรวจรับงานจางท่ีปรึกษาในวันที่ท่ีปรึกษานําผลงานมาสง และให
ดําเนินการใหเสรจ็สิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
 (๔) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหรับงาน
จางที่ปรึกษาไวและถือวาที่ปรึกษาไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ท่ีปรึกษานําผลงาน
มาสงแลวมอบแกเจาหนาทีพ่รอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ 
มอบแกท่ีปรึกษา ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ี ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการ
เบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐ และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 
 
 
 
  ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรอืงวดใดก็ตามไมเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลง มีอํานาจส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา 
แลวใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือทราบ หรือส่ังการ แลวแต
กรณี 
 (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาวทําความเห็น
แยงไวแลวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่ง
การใหรับผลงานน้ันไวจึงดําเนินการตาม (๔) 

 ๑) ขอ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา มีหนาท่ีดังน้ี 
 (๑) กํากับและติดตามงานจางท่ีปรึกษาใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง 
 (๒) ตรวจรับงานจางท่ีปรึกษา ณ ที่ทําการของผูวาจาง หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง 
 (๓) โดยปกติใหตรวจรับงานจางท่ีปรึกษาในวันท่ีท่ีปรึกษานําผลงานมาสง และให
ดําเนินการใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
 (๔) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหรับงาน
จางท่ีปรึกษาไวและถือวาท่ีปรึกษาไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ท่ีปรึกษานําผลงาน
มาสงแลวมอบแกเจาหนาที่หนวยงานเจาของงาน พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกท่ีปรึกษา ๑ ฉบับ และเจาหนาที่หนวยงานเจาของงาน  
๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของ กฟผ. และรายงานให
ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานเจาของงาน ทราบ ท้ังน้ี คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับโดยลงลายมือชือ่อิเล็กทรอนิกสก็ได และใหสงหลักฐานการตรวจ
รับใหท่ีปรึกษาทราบทางอีเมล 
  ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลง มีอํานาจส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา 
แลวใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานเจาของงานผานหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานเจาของงานเพ่ือทราบ หรือสั่งการ แลวแตกรณี 
 (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาวทําความเห็น
แยงไว แลวใหเสนอผูมีอํานาจสั่งจางท่ีปรึกษา (เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) หรือผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จางท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาสั่งการใหรับผลงานน้ันไวจึงดําเนินการตาม (๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) ขอ ๑๘๐  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางมี
หนาท่ี ดังน้ี 
 (๑) ตรวจใหถูกตองตามท่ีระบุไวในสัญญาหรือขอตกลง 
 (๒)  ตรวจรับงาน ณ ที่ทําการของผูวาจาง หรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง 
 (๓) โดยปกติใหตรวจรับงานในวันท่ีผูใหบริการนําผลงานมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
 
 

 ๑) ขอ ๑๘๐  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางมี 
หนาท่ี ดังน้ี 
 (๑) ตรวจใหถูกตองตามท่ีระบุไวในสัญญาหรือขอตกลง 
 (๒) ตรวจรับงาน ณ ท่ีทําการของผูวาจาง หรอืสถานท่ีซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง 
 (๓) โดยปกติใหตรวจรับงานในวันท่ีผูใหบริการนําผลงานมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
 
 

 

๑) แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ัง กฟผ. ที ่ค. ๖๔/๒๕๖๔ ใชบังคับ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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 (๔) ในกรณีท่ีผลงานบกพรองหรือไมเปนไปตามความประสงคของหนวยงานของรัฐอัน
เน่ืองมาจากไมไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวชิาการทางสถาปตยกรรม และหรอืวิศวกรรม 
ตองรีบแจงใหผูใหบริการดําเนินการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยเร็ว 
 (๕)  เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหรับงาน
ไวและถือวาผูใหบริการไดสงมอบงานถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีผูใหบริการนําผลงานมาสง แลว
มอบแกเจาหนาทีพ่รอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแก
ผูใหบริการ ๑ ฉบับ และเจาหนาที ่๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิก
จายเงนิของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 
 
 
 
  ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรอืงวดใดก็ตามไมเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลง มีอํานาจสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา 
หากคูสัญญาไมปฏิบัติตามมีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดงานน้ันช่ัวคราวได หรือใหรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือทราบ หรือส่ังการ แลวแตกรณี 
 
 
 (๖)  ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาวทําความเห็น
แยงไวแลวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่ง
การใหรับผลงานน้ันไวจึงดําเนินการตาม (๕) 

 (๔) ในกรณีท่ีผลงานบกพรองหรือไมเปนไปตามความประสงคของหนวยงานอัน
เน่ืองมาจากไมไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวชิาการทางสถาปตยกรรม และหรือวิศวกรรม 
ตองรีบแจงใหผูใหบริการดําเนินการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยเร็ว 
 (๕) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหรับงาน 
ไวและถือวาผูใหบริการไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีผูใหบริการนําผลงานมาสง แลว
มอบแกเจาหนาที่หนวยงานเจาของงานหรือหนวยงานผูขอจาง พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลง
ช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูใหบริการ ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ีหนวยงาน
เจาของงานหรือหนวยงานผูขอจาง ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิก
จายเงินของ กฟผ. และรายงานใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานเจาของงานหรือ
หนวยงานผูขอจางทราบ ท้ังน้ี  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจรับโดยลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสก็ได และใหสงหลักฐานการตรวจรับใหผูใหบริการทราบทางอีเมล 
  ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลง มีอํานาจส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา 
หากคูสัญญาไมปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดงานน้ันช่ัวคราวได หรือใหรายงาน
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานเจาของงานหรือหนวยงานผูขอจางผานหัวหนาแผนกหรือ
เทียบเทาขึ้นไปของหนวยงานเจาของงานหรือหนวยงานผูขอจางเพ่ือทราบ หรอืสั่งการ แลวแต
กรณ ี
 (๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาวทําความเห็น
แยงไวแลวใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติส่ังจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (เวนแตกรณีท่ีอยู
ในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอรองผูวาการ) หรือผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาสั่งการใหรับ
ผลงานน้ันไวจึงดําเนินการตาม (๕) 

 ขอ ๑๘๑ กรณีท่ีสัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลว และมีคาปรับเกิดข้ึน  
ใหหนวยงานของรัฐแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน ๗ วันทํา
การ นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบ และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอก
สงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุน้ันดวย 

 ขอ ๑๘๑ กรณีท่ีสัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลว และมีคาปรับเกิดขึ้น   
ใหหนวยงานตามขอ ๑๘๑/๑ แจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน 
๗ วันทําการ นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบ และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหบอกสงวน
สิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ันดวย 

 

  ขอ ๑๘๑/๑ ใหหนวยงานดังตอไปน้ี ดําเนินการแจงการเรียกคาปรับและบอกสงวนสิทธิ์

การเรียกคาปรับ 

 (๑) คลังพัสดุ  สําหรับกรณีท่ีมีการสงมอบพัสดุตามสัญญาในประเทศ   
 (๒) หนวยงานผูใชงาน สําหรับกรณีหนวยงานดังกลาวดําเนินการซ้ือหรือจางเอง 
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 (๓) หนวยงานบัญชีเจาหน้ี หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี
สําหรับกรณีท่ีมีการสงมอบพัสดุตามสัญญาตางประเทศ 
 (๔) หนวยงานท่ีควบคุมหรือรบัผิดชอบงานจางตามสัญญาในประเทศและสัญญา
ตางประเทศ        
 ใหหัวหนาแผนกข้ึนไป หรือหัวหนาคลังพัสดุท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป มีอํานาจ
ลงลายมือช่ือในหนังสือแจงการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา 

 ขอ ๑๘๒  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตาม
กฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทําใหคูสัญญาไมสามารถสงมอบส่ิงของหรือ
งานตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญาได ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันท่ีเหตุน้ันไดส้ินสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ี
กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได 
เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจง 
หรือหนวยงานของรฐัทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
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  ๑) ขอ ๑๘๒/๑ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาตามขอ ๑๘๒ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี  
มีอํานาจอนุมัติการงดหรือลดคาปรับ 
 (๑) ผูชวยผูวาการ สําหรับวงเงินท่ีงดหรือลดคาปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือไมเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง 
 (๒) รองผูวาการ สําหรับวงเงินท่ีงดหรือลดคาปรับเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือไมเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทกรณเีช้ือเพลิง   

 

  ๑) ขอ ๑๘๒/๒ การขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงตามขอ ๑๘๒ ใหผูมีอํานาจ
แกไขสัญญาตามขอ ๑๖๑ เปนผูมีอํานาจอนุมัติขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  
และใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๖๕ ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงท่ีไดแกไข  
 ท้ังน้ี การขยายเวลาทําการดังกลาวจะตองไมมีผลกระทบตอราคาสัญญาหรือการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืนใด 

 

 ขอ ๑๘๓  นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏวา
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือ
ขอตกลงน้ัน หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับ

 ขอ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏวา
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือ
ขอตกลงน้ัน หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงาน
ตามขอ ๑๘๓/๑ พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอม

 

๑) แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ัง กฟผ. ที่ ค. ๕๖/๒๕๖๓ ใชบังคับ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



 -    ๗๔    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ใหแกหนวยงานของรัฐโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอน
ปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 

เสียคาปรับใหแก กฟผ. โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๘๓/๒  พิจารณา
ผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 

  ขอ ๑๘๓/๑ การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๓ ใหหนวยงานดังตอไปน้ี 
จัดทําเรื่องบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน และปรับตามเง่ือนไขในสญัญา เสนอขออนุมัติ
ผูปฏิบัติงานตามขอ ๑๘๓/๒ 
 (๑) ในกรณีท่ีเปนสัญญาในประเทศ  ใหหนวยงานผูใชงาน หรือหนวยงานท่ีควบคุมงาน  
หรือหนวยงานพัสดุ  แลวแตกรณี  เปนผูดาํเนินการ 
 (๒) ในกรณีท่ีเปนสัญญาตางประเทศ 
  (ก) ถาเปนสัญญาของงานโครงการ ใหโครงการเปนผูดําเนินการ 
  (ข) นอกจาก (ก)  ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางท่ีเปนผูทําสัญญาน้ันเปนผูดําเนินการ 
 หากมีคาเสียหายใหหนวยงานที่ดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหน่ึงพิจารณาวงเงินท่ี 
กฟผ. จะพึงเรียกรองเปนคาเสียหาย  โดยจะเสนอผูมีอํานาจตามขอ ๑๘๓/๒  เพื่อพิจารณา
อนุมัติในภายหลังก็ได 

 

  ขอ ๑๘๓/๒ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ี  มีอํานาจอนุมัติการบอกเลิกสัญญาทั้งหมด 
หรือบางสวน  และปรับตามเง่ือนไขในสัญญา ตามมาตรา ๑๐๓ 
 (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ 
 (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจาก (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางภายในวงเงินอํานาจ
อนุมัติของตน 

 

 ขอ ๑๘๔  ภายหลังจากส้ินสุดสัญญา ระหวางท่ีอยูในระหวางระยะเวลารับประกันความ
ชํารุดบกพรอง ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีหนาที่
รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีท่ีไมมีผู
ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหนวยงานครอบครอง ใหหัวหนาเจาหนาท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุน้ัน 
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 ขอ ๑๘๕  ในกรณีท่ีปรากฏความชํารุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพรองตามสัญญา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรบัจางดําเนินการแกไขหรอืซอมแซมทันที พรอมท้ังแจง
ใหผูคํ้าประกัน (ถามี) ทราบดวย 

 ขอ ๑๘๕  ในกรณีท่ีปรากฏความชํารุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพรองตามสัญญา ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามขอ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหนา
หนวยงานผูครอบครองพัสดุเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการแกไขหรือซอมแซมทันที 
พรอมท้ังแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย 

 

 ขอ ๑๘๖  เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑๘๕ แลว กรณีท่ีสัญญาจะครบกําหนดรับประกัน
ความชํารุดบกพรอง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพรองของพัสดุ เพ่ือปองกัน
ความเสียหายจากน้ันใหคืนหลักประกันสัญญาตอไป 

 ขอ ๑๘๖  เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑๘๕ แลว กรณีท่ีสัญญาจะครบกําหนดรับประกัน
ความชํารุดบกพรอง ใหหนวยงานผูครอบครองพัสดพิุจารณาถึงความชํารุดบกพรองของพัสดุ 
เพ่ือปองกันความเสียหายจากน้ันใหคืนหลักประกันสัญญาตอไป 
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คาเสียหาย 

 ขอ ๑๘๗ กรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง หรือการบอก
เลิกสัญญา หรือขอตกลงนั้นเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดเรียกคาปรับแลวแตกรณี หาก
คูสัญญาเห็นวาหนวยงานของรฐัตองรับผิดชดใชคาเสียหาย คูสัญญาจะย่ืนคําขอตอหนวยงาน
ของรัฐใหพิจารณาชดใชคาเสียหายก็ได ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ
ดังน้ี 

 (๑) ใหคูสัญญายื่นคําขอมายังหนวยงานของรัฐคูสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได
มีการบอกเลิกสญัญา 

 (๒) คําขอตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรอง และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปน
เหตุแหงการเรียกรองใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปดวย 

 (๓) หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ันใหแลว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับคําขอ หากไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้น ใหขอ
ขยายระยะเวลาออกไปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไดไมเกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันครบ
กําหนดเวลาดังกลาว 

 (๔) ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และใหทําหนาที่
ตามขอ ๑๘๙ 

 (๕) ใหหนวยงานของรัฐแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือไปยังคูสญัญาเมื่อพิจารณาคํารอง
แลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบดวยกับผลการ
พิจารณา 

 เมื่อหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเปนเชนใดแลว หากคูสัญญายังไมพอใจ
ในผลการพิจารณาก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหชดใชคาเสียหายตามสัญญาตอไป 

 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๘๘ ใหหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย” ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน 
โดยใหแตงต้ังจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ภายในของหนวยงานของรัฐน้ัน 
ในกรณีจําเปน หรือเพ่ือประโยชนในการพิจารณาวินิจฉัยจะแตงต้ังบุคคลอื่นอีกไมเกิน ๒ คน
รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหนาที่ดังน้ี 
 (๑) ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงตามคํารองของคูสัญญา 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ



 -    ๗๖    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๒) ในกรณีจําเปนจะเชิญคูสัญญา หรือบุคคลท่ีเก่ียวของในเร่ืองน้ัน มาสอบถามหรือให
ขอเท็จจริงในสวนท่ีเก่ียวของได 
 (๓) พิจารณาคาเสียหายและกําหนดวงเงินคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถามี) 
 (๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) พรอมความเห็นเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ 
 การพิจารณาคาเสียหายตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการวินิจฉัยกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวา หนวยงานของรัฐตอง
ชดใชคาเสียหายและมีวงเงินคาเสียหายคร้ังละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
รายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี หลักเกณฑ 
วิธีการรายงาน ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

กระทรวงฯ 
 
 
 
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการ 

 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูประกอบการ 

 

 ขอ ๑๙๐ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีจะเขามาเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามท่ีกําหนดในหมวดน้ี 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามวรรคหน่ึง ใหพิจารณาถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญาของคูสัญญาท่ีทําไวกับหนวยงานของรฐั
เปนสําคัญ โดยใหตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคูสัญญาท่ีผานมาตั้งแตวันท่ีระเบียบน้ีมี
ผลใชบังคับ ท้ังน้ี หนวยงานของรัฐจะตองกําหนดไวในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพ่ือให
ผูประกอบการท่ีจะเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการ
ปฏบัิติงานดังกลาวดวย 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการใหดําเนินการผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามวธิีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏบัิติงานของท่ีปรึกษาไวเปนการเฉพาะก็ได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๑๙๑  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามขอ ๑๙๐ นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดใหมีการประเมินผลการ
ปฏบัิติงานในดานอ่ืน ๆ ดวยก็ได ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใหคํานึงถึงคุณภาพ
และคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานของรฐั ท้ังน้ี เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
ของผูย่ืนขอเสนอท่ีจะเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๗๗    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

หมวด ๘ 
การท้ิงงาน 
สวนท่ี ๑ 

การลงโทษใหเปนผูท้ิงงาน 

หมวด ๘ 
การท้ิงงาน 
สวนท่ี ๑ 

การลงโทษใหเปนผูท้ิงงาน 

 

 ขอ ๑๙๒ หามหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานท่ีปลัดกระทรวงการคลังไดระบุ
ช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือแลว เวนแตจะไดมีการเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 
 การหามหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับบุคคล
ตามขอ ๑๙๖ วรรคสอง และวรรคสาม ดวย 
 บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลใดท่ีอยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามขอกําหนด
ในสวนน้ี ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิยื่นขอเสนอใหแกหนวยงานของรัฐได แตถาผลการพิจารณา
ตอมาปลัดกระทรวงการคลังไดส่ังใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ันเปนผูท้ิงงาน ใหหนวยงาน
ของรัฐตัดรายช่ือบุคคลดังกลาวออกจากรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซ้ือหรือ
จาง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางท่ีไดกระทํากอนการสั่งการของปลัด
กระทรวงการคลัง เวนแตในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแก
หนวยงานของรัฐอยางยิ่ง หัวหนาหนวยงานของรัฐจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจาก
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง หรือจะไมยกเลิกการลงนาม
ในสัญญาซ้ือหรือจางท่ีไดกระทํากอนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลังก็ได 

 ขอ ๑๙๒ หาม กฟผ. กอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานท่ีปลัดกระทรวงการคลังไดระบุช่ือไวใน
บัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตจะไดมีการเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 
 การหามกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับบุคคลตามขอ ๑๙๖ วรรค
สอง และวรรคสาม ดวย 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามขอกําหนด
ในสวนน้ี ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิย่ืนขอเสนอใหแก กฟผ. ได  แตถาผลการพิจารณาตอมา 
ปลัดกระทรวงการคลังไดส่ังใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ันเปนผูท้ิงงาน  ให กฟผ. ตัด
รายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซ้ือหรือจาง หรือ
ยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจางท่ีไดกระทํากอนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง 
เวนแตในกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังซื้อหรือสั่งจาง  หรือกรณีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
กฟผ. หรอืของผูวาการ ใหเปนอํานาจของรองผูวาการพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแก กฟผ. 
อยางย่ิง จะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไม
ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการส่ัง
การของปลัดกระทรวงการคลังก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ ๑๙๓ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการ
อันมีลักษณะเปนการท้ิงงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหผู
ยื่นขอเสนอ คูสัญญา หรือผูรับจางชวงท่ีหนวยงานของรัฐอนุญาตใหรับชวงงานได หรอืที่ปรึกษา 
หรือผูใหบริการออกแบบหรือควบคุมงาน เปนผูท้ิงงาน แลวแตกรณี พรอมความเห็นของตน
เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่งใหเปนผูท้ิงงานโดยเร็ว 
 
 
 เม่ือปลัดกระทรวงการคลังไดพิจารณาหลังจากท่ีไดฟงความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๙ (๕) แลว และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน ก็ใหปลัด
กระทรวงการคลังสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน โดยระบุช่ือผูท้ิงงานไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้
งาน พรอมท้ังแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ ทราบ รวมท้ังแจงใหผูท้ิงงานราย
น้ันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 
 ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูท้ิงงาน ใหแจงผลการ

 ขอ ๑๙๓ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอหรอืคูสัญญาของ กฟผ. กระทําการอันมี
ลักษณะเปนการท้ิงงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ใหผูอํานวยการฝายขึ้นไปทีม่ีหนาท่ี
รับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง หรือ
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานเจาของงาน พิจารณาใหผูยื่นขอเสนอ คูสัญญา หรอืผูรับ
จางชวงท่ี กฟผ. อนุญาตใหรับชวงงานได หรอืท่ีปรึกษา หรือผูใหบริการออกแบบหรือควบคุม
งาน เปนผูท้ิงงาน แลวแตกรณี พรอมความเห็นของตนใหผูอํานวยการฝายจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุ เพ่ือเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่งใหเปนผูท้ิงงานโดยเร็ว 
 

 
 
 



 -    ๗๘    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

พิจารณาไปใหหนวยงานของรัฐน้ันทราบดวย 

 ขอ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา ผูย่ืนขอเสนอรายหน่ึงหรอืหลาย
รายไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ 
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม โดยมีหนังสือแจง
เหตุท่ีหนวยงานของรัฐสงสัยไปยังผูยื่นขอเสนอท่ีถูกสงสัยทราบ พรอมท้ังใหช้ีแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากหนวยงานของรัฐ 
 
 
 
 เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับคําชี้แจงจากผูย่ืนขอเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว ให
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม 
 
 หากผูยื่นขอเสนอท่ีถูกสงสัยไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหถือวามีเหตุอัน
ควรเช่ือไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดย
ไมสุจริตใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให
ผูน้ันเปนผูท้ิงงาน 

 ขอ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา ผูย่ืนขอเสนอรายหน่ึงหรอืหลาย
รายไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม แลวทําเรื่องเสนอผูอํานวยการ
ฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงาน
จัดซ้ือจัดจาง เพ่ือจัดทําหนังสือแจงเหตุท่ี กฟผ. สงสัยไปยังผูยื่นขอเสนอท่ีถูกสงสัยทราบ พรอม
ท้ังใหช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที ่กฟผ. กําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับ
แตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ.  ท้ังน้ี  โดยแจงไปดวยวาถาไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลา   
จะถือวามีเหตุอันควรเช่ือไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืมี
การกระทําโดยไมสุจรติ และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียงฝายเดียว 
 เม่ือไดรับคําชี้แจงจากผูย่ืนขอเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูอํานวยการฝายขึ้นไป
ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัด
จางพิจารณาวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม 
 หากผูยื่นขอเสนอท่ีถูกสงสัยไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไม
สุจริตใหผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือท่ีรับฝากการ
บังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจางสงเร่ืองใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเสนอความเห็น
ไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหผูน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 
 
 

 ขอ ๑๙๕ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรอืกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว ไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
พิจารณาใหผูยื่นขอเสนอรายน้ันไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือ
ระบุเหตุผลไวในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๙๕  ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจรติรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว ไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กฟผ. ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาที่
รับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจางพิจารณา
ใหผูย่ืนขอเสนอรายน้ันไดรับการยกเวนท่ีจะไมเปนผูท้ิงงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผล
ไวในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี 

 

 ขอ ๑๙๖ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๙๓ ขอ ๑๙๔ หรือขอ ๑๙๕ 
ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ 
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน ใหปลัดกระทรวงการคลังส่ังใหบุคคลดังกลาว 
เปนผูท้ิงงานดวย 
 ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๙๓ ขอ ๑๙๔ หรือขอ ๑๙๕  

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 
 



 -    ๗๙    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันเปน
บุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูกพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานดวย 
 ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๙๓ ขอ ๑๙๔ หรอืขอ ๑๙๕ 
ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นท่ีเขาย่ืนขอเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

 ขอ ๑๙๗ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี เม่ือปรากฏขอเท็จจริง
อันควรสงสัยวา มีการกระทําตามขอ ๑๙๓ ขอ ๑๙๔ หรือขอ ๑๙๕ และหนวยงานของรฐัน้ันยัง
ไมไดรายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกใหผูยื่นขอเสนอหรือ
คูสัญญา ท่ีมีขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริตมาชี้แจงขอเท็จจริงตอปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังน้ี โดยมี
หนังสือแจงเหตุท่ีปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว พรอมท้ังแจงใหบุคคลน้ัน
ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีปลัดกระทรวงการคลังกําหนด แตตองไมนอยกวา 
๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 เมื่อปลัดกระทรวงการคลังไดรับคําช้ีแจงจากผูไดรับการคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอ หรือคูสัญญา
ท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําช้ีแจงดังกลาว หากคําช้ีแจง 
ไมมีเหตุผลรับฟงได ใหปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน พรอมท้ัง
แจงผลการพิจารณาไปใหหนวยงานของรัฐทราบดวย 
 หากผูย่ืนขอเสนอ หรอืคูสัญญา ท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาท่ี
ปลัดกระทรวงการคลังจะไดกําหนดไว ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหปลัดกระทรวงการคลัง
พิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน พรอมท้ังแจงผลการพิจารณาไปใหหนวยงานของรฐั
ทราบดวย 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 สวนท่ี ๒  
การเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 

  

 ขอ ๑๙๘ ผูท่ีถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานสามารถย่ืนคํารองขอเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานได  
โดยตองแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาดวย โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 
 (๑) ถูกข้ึนบัญชีเปนผูท้ิงงานมาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยจะตองไมไดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงาน
เน่ืองจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือ
กระทําการโดยไมสุจริต ท้ังน้ี ผูขอเพิกถอนท่ีจะไดรับการเพิกถอนในขอน้ี ตองไมเคยมีผล 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๘๐    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

การประเมินตามหมวด ๗ เปนผูไมผานเกณฑท่ีกําหนดและถูกระงับไมใหเขายื่นขอเสนอหรือ 
ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
 (๒) ถูกข้ึนบัญชีเปนผูท้ิงงานมาแลวตั้งแต ๕ ปขึ้นไป และจะตองไมไดถูกส่ังหรือแจงเวียน
ใหเปนผูท้ิงงาน เน่ืองจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต 

 ขอ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อใหมี
การเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน สําหรับผูทิ้งงานท่ีถูกแจงเวียนชื่อมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ออก
จากบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานก็ได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๒๐๐ ผูท้ิงงานรายใดท่ีถูกเพิกถอนชื่อจากการเปนผูท้ิงงานไปแลว หากผูท้ิงงานราย
น้ันถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา ๓ ป นับถัดจากวันท่ีไดรับการเพิกถอนช่ือออก
จากการเปนผูท้ิงงานแลว การเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานในครั้งหลัง ผูทิ้งงานจะไมมีสิทธิไดเพิก
ถอนตามขอ ๑๙๘ (๑) แตจะมีสิทธไิดเพิกถอนตามขอ ๑๙๘ (๒) ได เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 
๘ ป นับตั้งแตวันท่ีถูกส่ังและแจงเวยีนใหเปนผูท้ิงงานในคร้ังหลัง 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

 ขอ ๒๐๑ ผูท้ิงงานท่ีประสงคจะขอใชสิทธิเพิกถอนการเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๙๘ (๑) และ
ขอ ๑๙๘ (๒) ตองยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ท้ังน้ี การเพิกถอนการเปนผูท้ิงงานจะมีผลตอเมื่อปลัด
กระทรวงการคลังไดส่ังเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานและไดแจงเวียนการเพิกถอนชื่อผูท้ิงงานแลว 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

หมวด ๙ 
การบริหารพัสดุ 

สวนท่ี ๑ 
การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 

หมวด ๙ 
การบริหารพัสดุ 

สวนท่ี ๑ 
การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 

 

 ขอ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐใหดําเนินการตามหมวดน้ี เวนแตมี
ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น  
 การบริหารพัสดุในหมวดน้ี ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษา และ
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

 
 

- ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 

การเก็บและการบันทึก การเก็บและการบันทึก  

 ขอ ๒๐๓ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไว
ประกอบรายการดวย 
  สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 



 -    ๘๑    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

 (๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียน 
การเบิกจายพัสดุ การเบิกจายพัสดุ  

 ขอ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนาหนวยงานท่ีตองใช
พัสดุน้ัน เปนผูเบิก 

 

 ขอ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหนวยงานพัสด ุ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปน้ีท่ีตองใชพัสดุน้ัน เปน
ผูมีอํานาจอนุมัติเบิก  ท้ังน้ี ใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือใชงานในหนวยงานหรืองานในหนาท่ีของตน
เทานั้น 

 (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาแผนกขึ้นไป  

 (๒) ผูปฏิบัติงานนอกจากท่ีกลาวใน (๑)   ซึ่งผูบังคับบัญชาช้ันผูอํานวยการฝายข้ึนไป
มอบหมาย โดยกําหนดขอบเขตและประเภทพัสดุท่ีจะใหมีอํานาจอนุมัติไวดวย 

 

 

 ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสด ุเปนผูสั่งจายพัสดุ  
 

 ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

 ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยงานพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือ 
ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปซ่ึงรับผิดชอบหนวยงานพัสดุหรือท่ี
รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานพัสดุเปนหัวหนาหนวยงานพัสด ุเปนผูส่ังจายพัสด ุ  
 ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

 

 ขอ ๒๐๖ หนวยงานของรัฐใดมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืนให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐน้ัน โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 ขอ ๒๐๖ หนวยงานใดมีความจําเปนจะกําหนดวธิีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นใหอยูใน
ดุลพินิจของ ผูอํานวยการฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ โดยใหรายงานคณะกรรมการ
วินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 

สวนท่ี ๒ 

การยืม 
สวนท่ี ๒ 

การยืม 
 

 ขอ ๒๐๗ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะ
กระทํามิได 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงฯ 

 ขอ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
 (๑) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผู
ใหยืม 
 (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุน้ัน แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ
จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

 ขอ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี  
 (๑) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฝายข้ึนไปของ
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุผูใหยืมน้ัน 
 (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนากองข้ึนไปซ่ึงรับผิดชอบพัสดุน้ัน แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของ กฟผ. จะตองไดรับ
อนุมัติจากผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน 

 
 
 
 
 

 ขอ ๒๐๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุน้ันมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการได
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซม

 ขอ ๒๐๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุน้ันมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการได
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซม

 
 



 -    ๘๒    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

ใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ
และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ 
ดังน้ี 
 (๑) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
 (๒) ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด 
 (๓) หนวยงานของรฐัอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 

ใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ
และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม  
 

 ขอ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะ
เม่ือหนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุน้ันเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไม
ทันการ และหนวยงานของรฐัผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแก
หนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี โดยปกติ
หนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนให
หนวยงานของรัฐผูใหยืม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 
 

 ขอ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุที่
ใหยืมไป คืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงฯ 

สวนท่ี ๓ 

การบํารุงรักษา การตรวจสอบ  
สวนท่ี ๓ 

การบํารุงรักษา การตรวจสอบ 
 

การบํารุงรักษา การบํารุงรักษา  

 ขอ ๒๑๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครองใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซอมบํารุงดวย 

 ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพ
พรอมใชงานโดยเร็ว 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

การตรวจสอบพัสดปุระจําป การตรวจสอบพัสดุประจําป   

 ขอ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดทายกอนส้ินปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
หรือหัวหนาหนวยพัสดุตามขอ ๒๐๕ แตงต้ังผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปน
เจาหนาท่ีตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด ๑ ปท่ีผานมา และตรวจนับ
พัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดน้ัน 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรก
ของปงบประมาณเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชี

 ๑) ขอ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหผูอํานวยการฝายหรือ
เทียบเทาขึ้นไปหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา ซึ่งมีพัสดุอยูในความรับผิดชอบ แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับ
จายพัสดุในงวด ๑ ปท่ีผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันส้ินงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรก 
ของปงบประมาณเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชี 

 

๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่ง กฟผ. ที่ ค. ๑๑๒/๒๕๖๒ ใชบังคับ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 -    ๘๓    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

หรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรอืสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผู
แตงต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดาํเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน 
 เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแลว ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ ๑ ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด พรอม
ท้ังสงสําเนารายงานไปยังหนวยงานตนสังกัด (ถามี) ๑ ชุด ดวย 

หรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชใน กฟผ. ตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน 
๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 เม่ือผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา ซึ่งมีพัสดุอยูในความ
รับผิดชอบ ไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแลว ใหสงสําเนารายงานพัสดุที่
ไมใชเครื่องมือเครื่องใชและพัสดุสํารองคลัง ใหหนวยงานบัญชีของสายงานเพ่ือรวบรวมสงไปยัง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด และสงสําเนารายงานเครื่องมือเคร่ืองใชและพัสดุสํารอง
คลังใหหนวยงานพัสดุท่ีรับผิดชอบ เพ่ือรวบรวมสงไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด 
 

 ขอ ๒๑๔ เม่ือผูแตงต้ังไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามขอ ๒๑๓ 
และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐ
ตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหน่ึง โดยใหนําความในขอ ๒๖ และ
ขอ ๒๗ มาใชบังคับ โดยอนุโลม เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเส่ือมสภาพ 
เน่ืองมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาส่ัง
การใหดําเนินการจําหนายตอไปได 
 
 ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐน้ัน
ตอไป 

 ๑) ขอ ๒๑๔ เม่ือผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือที่รับฝากการบังคับบัญชา ซึ่งมีพัสดุ
อยูในความรับผิดชอบ ไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามขอ ๒๑๓ และ
ปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชใน  กฟผ. ตอไป ก็ใหแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใช
บังคับ โดยอนุโลม เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใช
งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติใหผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือท่ีรบัฝากการ
บังคับบัญชา ซ่ึงมีพัสดุอยูในความรบัผิดชอบ พิจารณาส่ังการใหดําเนินการจําหนายตอไปได  
 ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา 
ข้ึนไปหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา ซึ่งมีพัสดุอยูในความรับผิดชอบ ดําเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของของทางราชการหรือของ กฟผ. ตอไป 

 

สวนท่ี ๔ 

การจําหนายพัสดุ 
สวนท่ี ๔ 

การจําหนายพัสดุ 
 

 ขอ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงาน
ของรัฐ ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวธิกีารอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ 
 
 (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมได
ผลดี ใหนําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปน้ี 
  (ก)  การขายพัสดุครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
  (ข) การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรอืองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ 
(๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 ขอ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงาน
ของ กฟผ. ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพัสดุดังกลาวเสนอรายงาน
ตอผูมีอํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุดังกลาว เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยาง
หน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี 
ใหนําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปน้ี 
  (ก) การขายพัสดุครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
  (ข) การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ 
(๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

การจําหนายพัสดุ
ใหดําเนินการตาม
คูมือการจําหนาย
พัสดุ และคําสั่ง
มอบอํานาจ
อนุมัติการ
จําหนายพัสดุ 
 
 
 

๑) แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่ง กฟผ. ที่ ค. ๑๑๒/๒๕๖๒ ใชบังคับ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 -    ๘๔    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

  (ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ใหแกเจาหนาที่
ของรัฐท่ีหนวยงานของรัฐมอบใหไวใชงานในหนาท่ี เม่ือบุคคลดังกลาวพนจากหนาท่ีหรือ
อุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลว ใหขายใหแกบุคคลดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถอืปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูท่ี
ไดรับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเปนพัสดุท่ี
มีการจําหนายเปนการท่ัวไปใหพิจารณาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ิน
ของสภาพปจจุบันของพัสดุน้ัน ณ เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไมมีการจําหนายท่ัวไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิด
ของพัสดุ และอายุการใชงานรวมท้ังสภาพและสถานท่ีต้ังของพัสดุดวย ท้ังน้ี ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรฐัพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาวโดยคํานงึถึงประโยชนของ
หนวยงานของรฐัดวย 
 หนวยงานของรัฐจะจางผูประกอบการท่ีใหบริการขายทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได 
 (๒) แลกเปล่ียน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 
 (๓) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แหงประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
 (๔) แปรสภาพหรอืทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 
 การดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหนา
หนวยงานของรัฐส่ังการ 

  (ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี แท็บเล็ต  ใหแก
ผูปฏิบัติงานท่ี กฟผ. มอบใหไวใชงานในหนาที่ เม่ือบุคคลดังกลาวพนจากหนาท่ีหรืออุปกรณ
ดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลว ใหขายใหแกบุคคลดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ
เจรจาตกลงราคากัน 
 การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูท่ี
ไดรับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเปนพัสดุท่ี 
มีการจําหนายเปนการท่ัวไปใหพิจารณาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ิน
ของสภาพปจจุบันของพัสดุน้ัน ณ เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไมมีการจําหนายท่ัวไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิด
ของพัสดุ และอายุการใชงานรวมท้ังสภาพและสถานท่ีต้ังของพัสดุดวย ท้ังน้ี ใหเสนอหัวหนากอง
หรือเทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานที่รับผิดชอบพัสดุหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานพัสดุ
พิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนของ กฟผ. ดวย 
 กฟผ. จะจางผูประกอบการท่ีใหบริการขายทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได 
 (๒) แลกเปล่ียน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 
 (๓) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรอืองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แหงประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
 (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กฟผ. กําหนด 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผูมี
อํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุส่ังการ 

 

 
 

 ขอ ๒๑๖ เงินท่ีไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของทางการเงินของหนวยงานของรัฐน้ัน หรือขอตกลงในสวนที่
ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณ ี

 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
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การจําหนายเปนสูญ การจําหนายเปนสูญ  

 ขอ ๒๑๗ ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ 
ชดใชไดหรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๒๑๕ ใหจําหนายพัสดุน้ันเปนสูญ  
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 (๑) ถาพัสดุน้ันมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 (๒) ถาพัสดุน้ันมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการดังน้ี 
  (ก) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภมิูภาค ใหอยูในอํานาจของ

 ขอ ๒๑๗ ในกรณีท่ีพัสดสุูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ 
ชดใชไดหรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๒๑๕ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ  
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
 (๑) ถาพัสดุน้ันมีราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูมีอํานาจอนุมัติ
การจําหนายพัสดุเปนสูญเปนผูพิจารณาอนุมัติ  
 (๒) ถาพัสดุน้ันมีราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานบัญชี
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

 
 



 -    ๘๕    - 

ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

กระทรวงการคลังเปนผูอนุมัติ 
  (ข) ราชการสวนทองถิ่น ใหอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี เปนผูอนุมัติ 
  (ค) หนวยงานของรัฐอื่น ผูใดจะเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามท่ีหนวยงานของรัฐ
น้ันกําหนด 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินการจําหนายพัสดุเปนสูญตามวรรคหนึ่ง
แตกตางไปจากที่กําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ 
และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 
 

 

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  
 ขอ ๒๑๘ เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๒๑๕ และขอ ๒๑๗ แลว ใหเจาหนาท่ีลงจายพัสดุน้ัน
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทราบภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันลงจายพัสดุน้ัน 
 
 
 
 สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดดวย 

 ขอ ๒๑๘ เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๒๑๕ และขอ ๒๑๗ แลว ใหหนวยงานท่ีจําหนายพัสดุ
สงเอกสารให 

(๑) หนวยงานบัญชีผูควบคุมบัญชีครุภัณฑ  หรือ 

(๒) หนวยงานพัสดุผูควบคุมทะเบียนเคร่ืองมือเคร่ืองใช/พัสดุสํารองคลัง แลวแตกรณี  

ลงจายพัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวใหหนวยงาน (๑) หรือ (๒) ดังกลาว แจงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุน้ัน 
 สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหหนวยงานเจาของพัสดุแจงแกนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดดวย 
 

 

 ขอ ๒๑๙ ในกรณีท่ีพัสดุของหนวยงานของรัฐเกิดการชํารดุ เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๒๑๓ และไดดําเนินการ 

ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ หรือระเบียบน้ีโดยอนุโลม แลวแต
กรณ ีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ ๒๑๕ 
ขอ ๒๑๖ ขอ ๒๑๗ และขอ ๒๑๘ โดยอนุโลม 

 - ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงฯ 

หมวด ๑๐ 

การรองเรียน 
  

 ขอ ๒๒๐ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการท่ี
กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
มีสิทธิรองเรียนไปยังหนวยงานของรัฐน้ันหรือคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ แลวแตกรณีก็ได 
 การย่ืนขอรองเรียนตามวรรคหน่ึง ตองดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีรูหรือควรรู
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ระเบียบกระทรวงการคลัง แนวทางการปฏิบัตงิาน คําชี้แจง 

วาหนวยงานของรัฐน้ันมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ขอ ๒๒๑ การรองเรียนตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูรองเรียน ในกรณีผูรองเรยีนเปน
นิติบุคคลตองลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและ
ประทับตราของนิติบุคคล (ถามี) 
 หนังสือรองเรยีนตามวรรคหน่ึง ตองใชถอยคําสุภาพ และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอัน
เปนเหตุแหงการรองเรียนใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปดวย 

 

  

 ขอ ๒๒๒ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดรับเรื่องรองเรียนตามขอ ๒๒๐ ใหหนวยงานของรัฐ 

พิจารณาขอรองเรียนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวแจงผลใหผูรองเรียนทราบโดยไมชักชา พรอมท้ัง
แจงใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณทราบดวย 

  

 ขอ ๒๒๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดรับเรื่องรองเรียนตามขอ ๒๒๐ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาขอรองเรียนใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แลวแจงผลใหผูรองเรียนและหนวยงานของรัฐทราบดวย 

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนท่ีสุด 

 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน
เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 

  

 


