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((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))

  ((ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ ๔๔))



  ““การจดัซือจดัจา้งการจัดซือจดัจา้ง””  การดําเนินการเพอืใหไ้ดม้าซึงพสัดุ

ซือซือ

จ้างจ้าง
เช่าเช่า

แลกเปลียนแลกเปลียน

นิตกิรรมนิตกิรรมซือซือ นิตกิรรมนิตกิรรม
อืนอืนพพ..รร..บบ..

มาตรา มาตรา ๔๔



““พสัดุพสัดุ””

สินคา้สินคา้

งานงาน

ก่อสรา้งก่อสรา้ง
งานบริการงานบริการ

““พสัดุพสัดุ””

งานจา้งงานจา้ง

ออกแบบหรือออกแบบหรือ

ควบคุมงานควบคุมงาน

งานจา้งงานจา้ง

ทีปรึกษาทีปรึกษา

((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))



วสัดุวสัดุ

ครุภณัฑ์ครุภณัฑ์
ทรพัยสิ์นทรพัยสิ์น

อืนใดอืนใด     ““สินคา้สินคา้””

ทีดินทีดินสิงปลูกสรา้งสิงปลูกสรา้ง

อืนใดอืนใด     ““สินคา้สินคา้””
((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))



งานจา้งบริการ
งานจา้งเหมา

บริการ

    ““งานบริการงานบริการ””

พพ..รร..บบ..

งานจา้งทําของ

การรบัขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

พพ..รร..บบ..

มาตรา มาตรา ๔๔



““งานก่อสรา้งงานก่อสรา้ง””

งานก่อสรา้ง

อาคาร 

งานก่อสรา้ง

อาคาร 

สาธารณูสาธารณู

เช่น อาคารทีทําการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา เสาธง รวั ฯ

ประปา ไฟฟ้า สอืสาร 

โทรคมนาคม การระบายนาํ สาธารณู

ปโภค

สาธารณู

ปโภค

การซ่อมแซม 

ต่อเติม ปรบัปรุง

รือถอน ฯ

การซ่อมแซม 

ต่อเติม ปรบัปรุง

รือถอน ฯ

โทรคมนาคม การระบายนาํ 

การขนส่งทางท่อ ทางนํา

ทางบก ทางอากาศ ทางราง

((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))



• งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

• เพือเป็นผูใ้หคํ้าปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงาน

ของรฐัในดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์การเงิน การคลงั 

สิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สาธารณสุข 

ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวิจยั หรือดา้นอืน
ทีอยู่ในภารกิจ

““งานจา้งงานจา้ง

    ทีปรึกษาทีปรึกษา” ” 

((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))
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• งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดา 

หรือนติิบุคคล

• เพอืออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง

““งานจา้งออกแบบงานจา้งออกแบบ

หรือควบคุมงานหรือควบคุมงาน
ก่อสรา้งก่อสรา้ง” ” 



““การบริหาร การบริหาร 

การเก็บการเก็บ

การบนัทึกการบนัทึก
การการ

จําหน่ายจําหน่าย

““การบริหาร การบริหาร 
      พสัดุพสัดุ”” การการ

เบิกจ่ายเบิกจ่าย

การยืมการยืม
การการ

ตรวจสอบตรวจสอบ

การการ

บาํรุงรกัษาบาํรุงรกัษา ((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))



““ราคากลางราคากลาง” ” ราคาเพือใชเ้ป็นฐานสําหรบัเปรียบเทียบราคาทีผูยื้นขอ้เสนอได้

ยืนเสนอไวซึ้งสามารถจัดซือจัดจ้างไดจ้ริงตามลําดบั ดงัต่อไปนี

(๑) ราคาทีไดม้าจากการคํานวณตามหลกัเกณฑ์

ทีคณะกรรมการราคากลางกําหนด

(๒) ฐานขอ้มูล

ราคาอา้งอิง

(๓) ราคามาตรฐาน

ของสํานกังบประมาณ

พพ..รร..บบ..
มาตรา มาตรา ๔๔

ราคาอา้งอิง
ของกรมบญัชีกลาง

(๔) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

(๕) ราคาทีเคยซือหรือ

จา้งครงัหลงัสุดภายใน 
๒ ปีงบประมาณ

ของสํานกังบประมาณ
หรือหนว่ยงานอืน

(๖) ราคาตาม

หลกัเกณฑอื์นของ
หนว่ยงานของรฐั

                  กรณีทมีรีาคาตาม กรณีทมีรีาคาตาม ((๑๑) ) ใหใ้ชร้าคาตาม ใหใ้ชร้าคาตาม ((๑๑) ) ก่อน ก่อน / / กรณีไม่มีราคาตาม กรณีไม่มีราคาตาม ((๑๑) ) แต่มรีาคาตาม แต่มรีาคาตาม ((๒๒) ) หรือ หรือ ((๓๓) ) 

ใหใ้ชร้าคาตาม ใหใ้ชร้าคาตาม ((๒๒) ) หรือหรือ  ((๓๓))  / / กรณีทไีม่มีราคาตาม กรณีทไีม่มีราคาตาม ((๑๑)  ()  (๒๒) ) และ และ ((๓๓) ) ใหใ้ชร้าคาตาม ใหใ้ชร้าคาตาม ((๔๔) () (๕๕) ) หรือหรือ  ((๖๖) ) 

  จะใชร้าคาใดใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคัญจะใชร้าคาใดใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคัญ



เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ย

วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกียวดว้ยการโอนงบประมาณ

เงินทีไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีใหไ้ม่ตอ้งนาํส่งคลงัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั

““เงินงบประมาณเงินงบประมาณ””

พพ..รร..บบ..
เงินทีไดร้บัไวโ้ดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมายเงินทีไดร้บัไวโ้ดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย

เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนยีม หรือผลประโยชนอื์นใดทีตกเป็นรายไดข้อง

ราชการส่วนทอ้งถนิ หรือทีราชการส่วนทอ้งถนิมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย

หมายความรวมถึงเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง

พพ..รร..บบ..

มาตรา มาตรา ๔๔



ราชการ

ราชการ

ส่วนกลาง
รฐัวิสาหกิจ

องคก์าร

มหาชน

หน่วยงาน

มหาวิทยาลยัใน

กํากบัของรฐั

องคก์รอิสระ

““หน่วยงานของรฐัหน่วยงานของรฐั””
((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))

ราชการ

ส่วนทอ้งถนิ

ราชการ

ส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน

อิสระของรฐั

องคก์รตาม

รฐัธรรมนูญ

หน่วยงานอืน 

ทีกําหนดใน
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง
ทุนหมุนเวียนทีมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหาร

ทุนหมุนเวียนของรฐั เป็นหนว่ยงานของรฐั ตาม พ.ร.บ. นี



ผูมี้หนา้ทีเกียวกบัการจดัซือ

จัดจา้งหรือการบริหารพสัดุ

““เจา้หนา้ทีเจา้หนา้ที””
((พพ..รร..บบ. . มาตรา มาตรา ๔๔))

““หวัหนา้เจา้หนา้ทีหวัหนา้เจา้หนา้ที””
((ระเบียบฯ ขอ้ ระเบยีบฯ ขอ้ ๔๔))

ผูดํ้ารงตําแหน่งหวัหนา้สายงาน

ซึงปฏิบติังานเกียวกบัการจัดซือจัดจา้ง

หรือการบริหารพสัดุ ตามทีกฎหมาย

เกียวกบัการบริหารงานบุคคลของ
ผูที้ไดร้บัมอบหมายจากผูม้ีอํานาจ

ใหป้ฏิบติัหนา้ที

- การจัดซือจัดจา้ง หรือ

- การบริหารพสัดุของหน่วยงานของรฐั

เกียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานของรฐันนักําหนด

หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นหวัหนา้

เจา้หนา้ที



นิยามคําว่า

“หวัหนา้หน่วยงานของรฐั” หมายถงึ

(1) ราชการส่วนกลาง(1) ราชการส่วนกลาง อธิบดี /หวัหนา้ส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล

(2) ราชการส่วนภูมิภาค(2) ราชการส่วนภูมิภาค

(3) ราชการส่วนทอ้งถนิ

(4) รฐัวิสาหกิจ

ผูว่้าราชการจังหวดั

นายก อบจ. /เทศมนตรี/ อบต. /เมืองพทัยา/ผูว่้า กทม. หรือ

ผูด้ํารงตําแหน่งทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่า

ผูว่้าการ/ผูอํ้านวยการ/กก.ผจก.ใหญ่/หรือผูด้ํารงตําแหน่ง

ทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่า

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ 

ขอ้  4

(4) รฐัวิสาหกิจ

(5) องคก์ารมหาชน

(6) องคก์รอิสระ

ทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่า

ผูอํ้านวยการ/หรือผูดํ้ารงตําแหน่งทีเรียกชืออย่างอืน

ทีมีฐานะเทียบเท่า

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตงั

เลขาธิการสํานกังานผูต้รวจการแผ่นดิน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดิน

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 22



นิยาม”หวัหนา้หน่วยงานของรฐั” หมายถงึ

(7) องคก์รตามรฐัธรรมนูญ อยัการสูงสุดอยัการสูงสุด

(8) หน่วยธุรการของศาล

(9) มหาวิทยาลยัในกํากบัของรฐั

เลขาธิการสํานกังานศาลยุติธรรม/สํานกังานศาลปกครอง/

สํานกังานศาลรฐัธรรมนูญ

อธิการบดี

เลขาธิการ

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ 

ขอ้  4

(10) หน่วยงานสงักดัรฐัสภา

หรือ ในกํากบัของรฐัสภา

(11) หน่วยงานอิสระของรฐั

(12 หน่วยงานอืนตามทีกําหนด

ในกฎกระทรวง

เลขาธิการ

วุฒิสภา/สภาผูแ้ทนราษฎร/สถาบนัพระปกเกลา้/

สํานกังานสภาพฒันาการเมือง

เลขาธิการ/หรือผูดํ้ารงตําแหน่งทีเรียกชืออย่างอืน

ทีมีฐานะเทียบเท่า

ผูบ้ริหารสูงสุด

ของหน่วยงานตามกฎหมายจดัตงัหน่วยงานนนั
23



(พระราชบญัญติัฯ มาตรา 4)  

ชือย่อของคณะกรรมการทีกําหนดในพระราชบญัญติันี

คณะกรรมการนโยบาย =  คณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครฐั

คณะกรรมการวินจิฉยัคณะกรรมการวินจิฉยั

= คณะกรรมการวินจิฉยัปัญหาการจดัซือ

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ ์              

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์

= คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ ์              
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

= คณะกรรมการวินจิฉยัปัญหาการจดัซือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

คณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการราคากลาง

= คณะกรรมการราคากลาง 

และขึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ

คณะกรรมการ ค.ป.ท.

= คณะกรรมการความร่วมมือ

และป้องกนัการทุจริต

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ ์              
และขอ้รอ้งเรียน

= คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ ์              
และขอ้รอ้งเรียน
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คําว่า “ผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนั”

หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทเีขา้ยนืขอ้เสนอในการจัดซือจัดจา้ง

 เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้ม ในกิจการของบุคคลธรรมดา

หรือนติิบุคคลอืน ทีเขา้ยนืขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรฐันนั ในคราวเดียวกัน

ระเบียบฯ ขอ้ 4  

การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่มีความสมัพนัธก์นัได้ 3 ลกัษณะ

(1) ในเชิงบริหาร (2)  ในเชิงทุน

(3) ในลกัษณะไขวก้นั

(บริหาร+ทุน)

-หุน้ส่วนในหา้ง ไปเป็นหุน้ส่วน/

-ผูจ้ดัการ

-หุน้ส่วนผูจ้ัดการ

-กรรมการผูจ้ดัการ 

-ผูบ้ริหาร หรือ

-ผูมี้อํานาจ

ดําเนินงานในกิจการ

รายหนึง

เขา้มาเสนอราคา            

ไขวก้นัระหว่าง

(1) กบั (2)

โดยมีทงัอํานาจการ

บริหาร และมีทงัหุน้-ทุน

ในหา้งฯ หรือบริษทัฯ ที

เขา้มาเสนอราคา            

ครงัเดียวกนั

ไปมีอํานาจบริหาร

หรือสามารถบริหาร

จดัการในบุคคล

ธรรมดาหรือนิติ

บุคคลรายหนึง/หรือ

หลายราย

ทีเขา้เสนอราคาครงัทีเขา้เสนอราคาครงั

เดียวกนัเดียวกนั

-หุน้ส่วนในหา้ง

หุน้ส่วนสามญั หรือ

-เป็นหุน้ส่วนประเภท

ไม่จํากดัความรบัผิด

ในหา้งหุน้ส่วนจํากดั 

หรือ

-เป็นผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ในบริษทัจํากดั/

บริษทัจํากดั

(มหาชน)

ไปเป็นหุน้ส่วน/

หรือมีทุนใน 

-หา้งหุน้ส่วนสามญั 

หรือ

-หา้งหุน้ส่วนประเภท

ไม่จํากดัความรบัผิดใน

หา้งหุน้ส่วนจํากดั หรือ

-เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ในบริษทัจํากดั/บริษทั

จํากดั(มหาชน) 

คําว่า “ผูถ้อืหุน้รายใหญ่” ไดแ้ก่ ถอืหุน้เกิน 25% หรือในอตัราอืนที คกก.นโยบายกําหนดบางขนาด/ประเภท
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การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุน้ส่วน

หรือการเขา้ถอืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้

ของ

“คู่สมรส” หรือ เป็นผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ัดการ 

คําว่า “ผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนั”

ทีเขา้เสนอราคาครงัเดียวกนัใหห้มายความรวมถึง

การใชชื้อบุคคลอืน

26

การเป็นหุน้ส่วน หรือการถือหุน้              

“คู่สมรส” หรือ

“บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ”

ของบุคคลในขอ้(1)(2)หรือ(3)

ใหถ้อืว่า เป็นการดํารงตําแหน่ง 

การเป็นหุน้ส่วน หรือการถือหุน้              

ของบุคคลดงักล่าว

เป็นผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ ผูบ้ริหาร 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

โดยตวัเองเป็นผูใ้ชอํ้านาจ

บริหารทีแทจ้ริง และมาเขา้

เสนอราคาดว้ย



“การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า

อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสใหม้ีการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรมในการยืนขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะกระทําโดย

การให ้ขอใหห้รือรบัว่าจะให ้เรียก รบัหรือยอมจะรบัเงิน/ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์

อืนใด 

หรือ ใชกํ้าลงัประทุษรา้ย/โดยข่มขู่ว่าจะใชกํ้าลงัประทุษรา้ย

......  หมายความว่า การทีผูย้นืขอ้เสนอรายหนงึหรือหลายราย กระทําการอย่างใดๆ......  

ระเบียบ 

ขอ้ 4

หรือ ใชกํ้าลงัประทุษรา้ย/โดยข่มขู่ว่าจะใชกํ้าลงัประทุษรา้ย

-แสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ 

-ส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา

โดยมีวตัถุประสงคที์จะแสวงหาประโยชนแ์ก่ผูยื้นขอ้เสนอดว้ยกนั                                        

สญัญา                

หรือ เพือหลีกเลียงการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

โดยมีวตัถุประสงคที์จะแสวงหาประโยชนแ์ก่ผูยื้นขอ้เสนอดว้ยกนั                                        

หรือเพอืใหป้ระโยชนแ์ก่ผูย้นืขอ้เสนอรายหนึงรายใด เป็นผูม้ีสิทธิเขา้ทําสญัญา                

หรือ เพือหลีกเลียงการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

หรือเพอืใหเ้กิดความไดเ้ปรียบหน่วยงานของรฐัโดยมิใช่ทางการประกอบธุรกิจ

ปกติ
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“ผูมี้หนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติั” หมายความว่า

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสต์ามขอ้ 55

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตามขอ้ 70

คณะกรรมการซือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตามขอ้  74

                                    

                                                                         

คณะกรรมการดําเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไปตามขอ้ 114                                    

คณะกรรมการดําเนินการจา้งทีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ 120                                                                         

ระเบียบ 

ขอ้ 4

คณะกรรมการดําเนินการจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไป 

ตามขอ้ 146

คณะกรรมการดําเนินการจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง

โดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ 149

คณะกรรมการดําเนินการจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโดยวิธีประกวดแบบ ตามขอ้ 155
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ระบบขอ้มูลสินคา้ (Electronic Catalog : e - Catalog

ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ ทีผูป้ระกอบการได้.ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ ทีผูป้ระกอบการได้

ลงทะเบียนไวใ้นระบบจดัซือจัดจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์

โดยแสดงรายละเอียดของ

สินคา้ ภาพสินคา้พรอ้มคํา

บรรยายประกอบ

ระเบียบ

ขอ้ 4

บรรยายประกอบ

กรมบญัชีกลางไดจ้ัดแบ่งประเภท

เป็นหมวดหมู่ไว ้

เพอืสะดวกต่อการสืบคน้ของ

หน่วยงานของรฐั 

ผูจ้ดัซือจดัจา้ง

ใหห้มายความรวมถงึ 

งานบริการ หรืองานจา้ง

ตามประเภทที

กรมบญัชีกลางกําหนด
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