
 

 

 

กฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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กฎกระทรวง จ านวน 7 ฉบับ 

 (1) กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 (2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 

 (3) กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560. 

 (4) กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ 

 (5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 

 (6) กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง       
พ.ศ. 2560 

 (7) กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้        
พ.ศ. 2560 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

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

 อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ให้ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้เป็น
หลักปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของ
รัฐสภาและหน่วยงานอิสระของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง สมควรก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนบางแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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                                                       กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ. 2560 
--------------- 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 53 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้  
        ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา 51 
หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา 52  
        ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ยื่นค าร้องขอ  ขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง 
ประกาศก าหนดตามมาตรา 51 วรรคสาม หรือมาตรา 52 วรรคสอง แล้วแต่กรณี  

หมวด 1 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน 

--------------- 
ข้อ 3 ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
           (1) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย  
           (2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ  
               (ก) งานก่อสร้าง ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา 51 หรือ 
               (ข) พัสดุอ่ืน ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนตามมาตรา 52 
           (3) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง  
           (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ ตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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          (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

          (6) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  

          (7) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 
106 วรรคสาม  

          (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109  

          (9) มีคุณสมบัติที่เป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ า เช่น ฐานะการเงิน ผลงานหรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
บุคลากร หรือเครื่องมือเครื่องจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ราคากลางประกาศก าหนดในแต่ละ
สาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอ่ืน  

          (10) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด ตามมาตรา 64 
วรรคหนึ่ง (6)  

ข้อ 4 กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) หรือ (3) หากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายนั้นสามารถประกอบ อาชีพหรือประกอบกิจการ
ในประเทศไทย และกรณีของผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นก าหนดไว้แล้ว ให้กรมบัญชีกลางข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตาม
กฎกระทรวงนี้ได้  

หมวด 2 

การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการตรวจติดตาม 

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

ข้อ 5 เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ รวมทั้งตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้
ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลัก 

ฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณี  ที่ไม่อาจด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง ยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าว
ด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น และให้มอบ 
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ส าเนาบันทึกนั้นให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในบันทึกให้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแก้ไข  หรือยื่น
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมไว้ด้วย ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ครบถ้วนตามข้อ 3 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่
ปรากฏในบันทึก ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามค าขอต่อไป แต่ใน
กรณีท่ี ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา ให้เจ้าหน้าที่ 
คืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนค าขอให้ทราบด้วย ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการยื่นค า
ขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้การ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศก าหนด  

ข้อ 6 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า ยังเป็น ผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 หรือไม่ โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่า
ผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3 ให้กรมบัญชีกลางด าเนินการเพิกถอน
รายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียน ผู้ประกอบการต่อไป เพ่ือประโยชน์ในการตรวจติดตาม ให้
ผู้ประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดท่ีมี ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ แจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้
กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ หากไม่แจ้งหรือไม่ด าเนินการ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลาง จะด าเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจาก
ทะเบียนต่อไป  

หมวด 3 

การก าหนดประเภทช้ันและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

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

ข้อ 7 การก าหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดตามมาตรา 51 วรรคสาม หรือมาตรา 52 วรรค 

สอง แล้วแต่กรณี 
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หมวด 4 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 

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

ข้อ 8 การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

     (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3  

     (2) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จหรือกระท าการ
ทุจริตอื่นใดเพ่ือให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ  

ข้อ 9 ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ 8 (1) สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการใหม่ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการ เว้นแต่กรณเีป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (7) หรือ (8) ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ 3 (7) หรือ (8) แล้วแต่กรณี  

หมวด 5 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน 

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

ข้อ 10 อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามบัญชี  อัตราค่าธรรมเนียมท้าย
กฎกระทรวงนี้ อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี เงินค่าธรรมเนียม
ที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางน าไปใช้จ่ายได้เพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินงานของกรมบัญชีกลางตาม
ระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินคงคลัง  

ข้อ 11 เมื่อกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 10 แล้ว ให้กรมบัญชีกลางออกหลักฐานการขึ้น
ทะเบียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
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หมวด 6 
การอุทธรณ์ 

ข้อ 12 ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการหรือเพิกถอนรายชื่อออก
จากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัด 
เจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย  
ข้อ 13 เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับค าอุทธรณ์ตามข้อ 12 ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ให้
แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
         ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัด
กระทรวงการคลังภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาค าอุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ข้อ 14 ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ 13 กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง อาจขอให้คณะกรรมการ
ราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
--------------- 

      (1) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร  
          - ประเภทชั้นพิเศษ                   5,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 1                    4,000 บาท 
          - ประเภทชั้น 2                    3,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 3           2,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 4           1,500 บาท  
          - ประเภทชั้น 5           1,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 6             500 บาท  
      (2) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง  
          - ประเภทชั้น 1           4,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 2                    3,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 3           2,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 4           1,500 บาท  
          - ประเภทชั้น 5           1,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 6             500 บาท 
      (3) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน  
           - ประเภทชั้น 1           4,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 2                    3,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 3           2,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 4           1,500 บาท  
           - ประเภทชั้น 5           1,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 6             500 บาท  
      (4) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
           - ประเภทชั้นพิเศษ                   5,000 บาท  
      (5) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด  
          - ประเภทชั้น 1          4,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 2          3,000 บาท 
      (6) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน  
           - ประเภทชั้นพิเศษ          5,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 1          4,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 2          3,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 3          2,000 บาท 



 -2- 
           - ประเภทชั้น 4          1,500 บาท  
           - ประเภทชั้น 5          1,000 บาท  
           - ประเภทชั้น 6            500 บาท  
      (7) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
          - ประเภทชั้นพิเศษ         5,000 บาท 
          - ประเภทชั้น 1          4,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 3          3,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 3          2,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 4          1,500 บาท  
          - ประเภทชั้น 5          1,000 บาท 
          - ประเภทชั้น 6            500 บาท 
      (8) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล  
          - ประเภทชั้นพิเศษ         5,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 1          4,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 2          3,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 3          2,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 4          1,500 บาท  
          - ประเภทชั้น 5          1,000 บาท  
          - ประเภทชั้น 6            500 บาท  
     (9) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ า 
          ชายฝั่งทะเล  
         - ประเภทชั้นพิเศษ         5,000 บาท  
        - ประเภทชั้น 1          4,000 บาท 
        - ประเภทชั้น 2          3,000 บาท  
        - ประเภทชั้น 3          2,000 บาท  
        - ประเภทชั้น 4          1,500 บาท  
    (10) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ า 
          ภายในประเทศ  
         - ประเภทชั้นพิเศษ         5,000 บาท  
         - ประเภทชั้น 1          4,000 บาท  
         - ประเภทชั้น 2          3,000 บาท  
         - ประเภทชั้น 3          2,000 บาท  
         - ประเภทชั้น 4          1,500 บาท  
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    (11) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบ ารุงทาง  
         - ประเภทชั้นพิเศษ           500 บาท  
         - ประเภทชั้น 1            500 บาท  
         - ประเภทชั้น 2            500 บาท  
         - ประเภทชั้น 3            500 บาท 
         - ประเภทชั้น 4             500 บาท 
          - ประเภทชั้น 5            500 บาท  
          - ประเภทชั้น 6            500 บาท  
    (12) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน               5,000 บาท 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอ านาจประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างใน
สาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของ
รัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  รวมทั้งอาจ
ประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้างเป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้ 
โดยการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  ในกรณีที่
กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ. 2560 
--------------- 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) (2) (ซ) และวรรคสอง 
มาตรา 65 วรรคสอง มาตรา 70 วรรคหนึ่ง (3) (ช) และมาตรา 75 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

หมวด 1  
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

--------------- 
ข้อ 1 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก 
การเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์  ดังกล่าว
และวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร  
ข้อ 2 ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้  
        2.1 เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
            (1) นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
            (2) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
            (3) ผลิตภัณฑ์และอาหารส าเร็จรูปต่างๆ ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์
ของโครงการหลวงภาคเหนือ 
            (4) ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาด 
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เพ่ือเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด หรือสถาบันเกษตรกร 
           (5) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร  
           (6) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว  
           (7) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเยื่อหัตถกรรมและอาหารที่เป็น อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
           (8) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ชุมนุม สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ  กลุ่มเกษตรกรที่
เป็นนิติบุคคล  
           (9) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือกลุ่ม
เกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล  
         (10) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ ายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมปาไม้  
ข้อ 3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรตามข้อ 2 ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
        (1) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือจัดซื้อพัสดุตามข้อ 2 (1) จัดซื้อ ด้วยเงิน
ดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
       (2) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ 2 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์        
สวนจิตรลดา หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้        
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  
       (3) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ 2 (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 
      (4) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ 2 (4) จากองค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด หรือสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ใกล้ที่สุด 
โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ ชุมนุม หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว เข้าเสนอราคาด้วย  
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      (5) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 2 (5) (6) (7) หรือ (10) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง หรือ
หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

      (6) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ 2 (8) และ (9) ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 50,000 บาท โดยวิธี
คัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จ ากัด ร้านสหกรณ์
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย  

หมวด 2  

พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส 

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

ข้อ 4 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า การผลิต
สินค้า การให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการ
อ่ืน ๆ จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและต าบล กลุ่มสหกรณ์ 
ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า หรือกลุ่มอาชีพที่อยู่ในการก ากับดูแลควบคุมของหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานของ
รัฐรับรอง มูลนิธิ องค์การสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ เช่นเดียวกัน  

ข้อ 5 ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน  

       (1) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและต าบลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  

        (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพ้ืนที่นั้น ๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ประกอบอาชีพเพ่ือ
เสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่หมู่บ้านและต าบลนั้น  

        (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการท ากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุน
ของกลุ่มเพื่อดาเนินกิจการร่วมกัน  

        (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานที่
รับมาท าและงานที่รับมาท านั้นต้องด าเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม 

        (ง) มีการรับรองการด าเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพ่ือประกอบอาชีพ  
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       (2) วัสดุส านักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  

       (3) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอ หรืองานจ้าง ให้บริการรักษา
ความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  

      (4) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่ สถานสงเคราะห์  คนพิการและ
ทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรมบ าบัด สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคนตา
บอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์ 
(มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ)  

      (5) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจ า ทัณฑสถาน สถานอบรมและฝึกอาชีพ  
ลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์  

ข้อ 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส  ตามข้อ 5 ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

      (1) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 5 (1) (2) หรือ (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ม
สตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและต าบล หรือหากหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

      (2) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 5 (3) ดังต่อไปนี้  

          (ก) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ กระทรวงกลาโหม 
จัดซื้อหรือจัดจ้างท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์  ทหารผ่านศึก หรือหาก
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะ
จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้น
ตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ก็ได้  

          (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก  องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  
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           (3) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น  จัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 5 (5) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์ หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะจัด 

ซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

หมวด 3 

พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

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

ข้อ 7 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน” หมายความว่า ผลผลิต ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือ
จัดท าขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงานหรือองค์กร  ใน
ก ากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  

ข้อ 8 ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

      (1) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันท าหรือผลิตขึ้น  

      (2) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  หรืองานจ้าง
เหมาต่อเรือ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเรือไม้ หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิดต่าง ๆ จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ทีมี่หลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว  

      (3) งานจ้างท าครุภัณฑ์ และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

      (4) เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุส านักงานขององค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      (5) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ ในขอบเขตของการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา  

      (6) อาวุธ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  

      (7) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 

 

 



 หน้า 14 
เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก                          ราชกิจจานุเบกษา                           23 สิงหาคม 2560 

 

      (8) แบตเตอรี่หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุพลอยได้จากการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (๙) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรืองานจ้างจัดท าเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐและ 

งานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์  

     (10) งานจ้างพมิพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  

ข้อ 9 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

      (1) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 8 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ หรือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนท้องถิ่น
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

      (2) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 8 (2) (8) หรือ (9) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

      (3) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 8 (3) ที่ เป็นของ 
สถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท 
หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

      (4) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ 8 (4) ดังต่อไปนี้  

           (ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่องค์การค้าผลิตออกจ าหน่ายตาม
แบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของ
รัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็
ได ้ 
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               (ข) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ  จากองค์การค้าภายใน
วงเงินไม่เกิน 130,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่
ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐในสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

      (5) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต  ของการเรียน
การสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงาน 

ของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

      (6) ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 8 (6) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  

      (7) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน  และ
อุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ ากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ  ไม่ประสงค์จะ
จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ ากัด ด าเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรม
การบิน จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการได้เองเท่านั้นและให้ค านึงถึง ความส าคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย
การเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย  

      (8) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ 8 (10) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

           (ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์  ที่อยู่ในความ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  

           (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีงานเกิน  ขีดความสามารถ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถด าเนินการได้โดยวิธีคัดเลือกหรือหากหน่วยงานของรัฐไม่
ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน 

ของรัฐ มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อ่ืนของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อ่ืนที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบเพี่อเข้าร่วมเสนอราคา  
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          (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐตาม (ก) แต่มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถที่โรงพิมพ์จะพิมพ์ได้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงาน
พิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน โรงพิมพ์อ่ืนของหน่วยงานของรัฐ หรือ
โรงพิมพ์อ่ืนที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า สามแห่งทราบเพ่ีอเข้าร่วมเสนอราคา  

หมวด 4 

พัสดสุ่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

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

ข้อ 10 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา” หมายความว่า การ
วิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ  

ข้อ 11 ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

      (1) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ  

     (2) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง  

     (3) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์ 

     (4) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

ข้อ 12 ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ 11 (1) (3) หรือ (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงาน
ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกก็ได ้ 

ข้อ 13 ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ 11 (2) ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ และด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม 
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ทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ การให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน การวิจัย  หรือการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ โดย
ปกติของข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  

หมวด 5 

พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 

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

ข้อ 14 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย ของส านักงบประมาณ  

ข้อ 15 ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรมเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ข้อ 16 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ 15 ดังต่อไปนี้  

      (1) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง  

      (2) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ
หรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย  

หมวด 6 

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

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

ข้อ 17 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการ
ป้องกัน หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์  

ข้อ 18 ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

      (1) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

      (2) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  ได้ผลิต
ออกจ าหน่ายแล้ว 

      (3) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน เภสัชกรรมทหารมิได้
เป็นผู้ผลิตแต่มีจ าหน่าย  
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      (4) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  
      (5) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ  
ข้อ 19 ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ 18 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เว้นแต่ราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณ จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  
ข้อ 20 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ 18 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือ
สภากาชาดไทย เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจาก
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ทั้งนี้ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวจ าหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติก าหนด  
ข้อ 21 ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ 18 (3) โดยวิธีคัดเลือก โดยจะจัดซื้อ
จากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผู้ขายรายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งองค์การเภสัชกรรมและ
โรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ 18 (3) มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติก าหนด ให้ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร  
ข้อ 22 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ 18 (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยต้องจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของงบประมาณเพ่ือจัดซื้อพัสดุดังกล่าว  
ข้อ 23 ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ 18 (5) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย  

หมวด 7 
พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

--------------- 
ข้อ 24 ในหมวดนี้ “พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่าสินค้าหรือ
บริการ ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ น้ ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ าหรือไฟฟ้า 
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ข้อ 25 ให้พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน  
      (1) น้ ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
      (2) ผลิตภัณฑ์น้ ามันต่าง ๆ ของโรงงานกลั่นน้ ามันฝาง กรมการพลังงานทหาร  
      (3) งานจ้างบริการไฟฟ้าหรือประปาของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง 
และการประปาส่วนภูมิภาค  
ข้อ 26 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ 24 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้  
      (1) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศ
ไทย จัดซื้อพัสดุตามข้อ 25 (1) ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ  ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกก็ได ้ 
      (2) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดซื้อพัสดุตามข้อ 25 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จากโรงงานกลั่นน้ ามันฝาง กรมการพลังงานทหาร หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด  กระทรวงกลาโหมไม่
ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  
      (3) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จัดจ้างพัสดุตามข้อ 25 (3) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปา         
ส่วนภูมิภาค หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง  โดย       
วิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไปหรือ
วิธีคัดเลือกก็ได้ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย เว้นแต่งาน
จ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพนั้นรวมถึงพัสดุ  หรือประเภท
ของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในการจัดซื้อจัดจ้าง  พัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
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กฎกระทรวง 
ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ. 2560 
--------------- 

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) มาตรา 70  วรรคหนึ่ง 
(3) (ข) (ง) มาตรา 82 (2) มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 2 งานจ้างที่ปรึกษา
ดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  

(1) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
(2) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท  

ข้อ 3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  

ข้อ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน    
ก็ได้ แต่ตอ้งมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้การก าหนดวงเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า งาน
บริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้างส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
เล็กน้อย จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
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กฏกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2560 
--------------- 

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้  
     “ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ หรือบริการให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนตามที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด  
     “ที่ปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา และได้ ขึ้นทะเบียน
การเป็นที่ปรึกษากับส านักงาน  
     “ที่ปรึกษานิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา  และ
ได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับส านักงาน  
      “บุคลากรที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และ
ปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามล าดับ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน  ก.พ. รับรอง 
และมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา และปฏิบัติงาน
เต็มเวลาการท างานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น  
      “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่ส านักงานออกให้เพ่ือแสดงว่าได้มีการขึ้นทะเบียน  ให้เป็นที่
ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 
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      “องค์กรของรัฐ” หมายความว่า  
      (1) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร  ราชการ
แผ่นดิน และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นก าหนดให้จัดท าภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา  
      (2) หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  และ
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นก าหนดให้จัดท าภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ  
     “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอ่ืน ที่จัด
การศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา  
     “สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และให้
หมายความรวมถึงองค์กรอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการด าเนินงาน  ในลักษณะคล้ายคลึงกับ
สมาคมท่ีจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
    “ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
    “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
    “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
ข้อ 2 ให้ส านักงานจัดท าจรรยาบรรณการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเผยแพร่ให้ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล
ทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  

หมวด 1 
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 

--------------- 
ข้อ 3 การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี 2 ประเภท ได้แก่  
       (1) ที่ปรึกษาอิสระ  
       (2) ที่ปรึกษานิติบุคคล  
ข้อ 4 ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ 3 (1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย  
       (2) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี  ห้าปี และ   
สองปี ตามล าดับ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ ในการท างานในสาขาที่
เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา  
 
 
 
 
 



หน้า 25 
เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก                          ราชกิจจานุเบกษา                            23 สิงหาคม 2560 

 

       (3) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  หรือเป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงานใด  
       (4) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
       (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ  
       (6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 64 (1) (2) (5) หรือ (6)  
ข้อ 5 ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ 3 (2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
       (1) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  
       (2) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา  
       (3) มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  
       (4) มีจ านวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง  และ
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
       (5) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง  
       (6) มีบุคลากรที่ปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน  
       (7) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 64 (2) (5) หรือ (6) ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) 
มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม และความในวรรคหนึ่ง (3) (4) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับ
องค์กรของรัฐ  
ข้อ 6 ในการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต  ในการ
ประกอบกิจการ ให้ที่ปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อส านักงานเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน  ที่ปรึกษา
ด้วย 
ข้อ 7 กรณีท่ีปรึกษาท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 (1) หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (4) หรือ (5) หาก 
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษารายนั้นสามารถ
ประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีของที่ปรึกษาที่ต้องมี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นก าหนดไว้แล้ว  ให้
ส านักงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้ 
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ข้อ 8 การค านวณประสบการณ์โครงการของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล ให้พิจารณาจากสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา เอกสารระบุขอบเขตงาน จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือ
หลักฐานอื่นตามที่ศูนย์ข้อมูลก าหนด โดยให้นับเฉพาะโครงการ ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ าของ
โครงการ ให้เป็นไปตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด  

ข้อ 9 ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่  

      (1) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

          (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไมน้อยกว่าห้าปี  

          (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ  

      (2) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

          (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี  

          (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ  

      (3) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2)  

ข้อ 10 ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับได้แก่  

      (1) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

          (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี  

          (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ  

          (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่าห้าปี  

      (2) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

          (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี  

          (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ  

          (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี  ที่
ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน  (2)  (ก) อาจเป็นที่ปรึกษานิติ 

บุคคลระดับสองได้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ และมีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า
สองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี  

               (3) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2)  
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ข้อ 11 ส านักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลาย
สาขา ดังต่อไปนี้  

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

      (2) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU)  

      (3) สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)  

      (4) สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)  

      (5) สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)  

      (6) สาขาการเงิน (Finance Sector: FI)  

      (7) สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)  

      (8) สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)  

      (9) สาขาประชากร (Population Sector: PO)  

     (10) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology 
Sector: ICT)  

     (11) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)  

     (12) สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)  

     (13) สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)  

     (14) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)  

     (15) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)  

     (16) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)  

     (17) สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์ก ร (Management and Institutional Development 
Sector: MID)  

     (18) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)  

     (19) สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)  

     (20) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS) 
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การจ าแนกลักษณะของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามท่ีศูนย์ข้อมูลก าหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของศูนย์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด  

ข้อ 12 ส านักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้องมี ประสบการณ์
โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ  

ข้อ 13 ส านักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจาก เงื่อนไขดัง ต่อไปนี้  

      (1) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาท่ีจะได้รับการขึ้นทะเบียน  

      (2) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ  

      (3) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  

หมวด 2 

การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม 

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

ข้อ 14 ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการ  ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด  

ข้อ 15 ส านักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ด าเนินการ  ตามข้อ 14 หาก
เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวด 1 ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ส านักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบ
วันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่
ส านักงานก าหนด  

ข้อ 16 ให้ส านักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ ในอัตรา ดังต่อไปนี้  

      (1) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ – 5,000 บาท 

      (2) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล – 10,000 บาท  
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          อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตาม
วรรคหนึ่ง ให้ส านักงานน าไปใช้จ่ายได้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความ
ตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

หมวด 3 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา 

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

ข้อ 17 การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา 73 วรรคสาม มาตรา 106 วรรคสี่ หรือมาตรา 108 ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดใน
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล คณะกรรมการประเมินผล และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา  

หมวด 4 

การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล 

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

ข้อ 18 ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูลให้ส านักงาน  ทราบผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่
ส านักงานประกาศก าหนด หากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลท าให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ 5 ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ส านักงาน
ทราบ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กับ
หน่วยงานของรัฐ หากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลท าให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติ
บุคคล ตามข้อ 10 หรือข้อ 13 แล้วแต่กรณี ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ส านักงานทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หากที่ปรึกษา
นิติบุคคลไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ส านักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ในกรณีเช่นนี้
ให้น าความในข้อ 10 และข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ 19 ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลอ่ืนใดนอกเหนือจากข้อ 
18 ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง  
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              ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพ่ิมเติมประสบการณ์โครงการ  ให้แจ้งให้
ส านักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยด าเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ ตามที่
ส านักงานประกาศก าหนด 

หมวด 5 

การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน 

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

ข้อ 20 เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ส านักงานจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึ กษาตาม
กฎกระทรวงนี้  

      (1) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ก าหนดระดับหรือสาขา  

      (2) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ 

      (3) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ 17  

ข้อ 21 ภายใต้บังคับข้อ 18 วรรคสอง ในกรณีที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล ที่ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณี ส านักงานจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา
แล้วแต่กรณี  

ข้อ 22 ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ 20 (1) (2) หรือ (3) จะขอ
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบก าหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูก
ยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ 21 จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้ เมื่อมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว  

ข้อ 23 ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ส านักงานจะยกเลิกการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  

ข้อ 24 ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ให้มีหนังสือ
แจ้งให้ส านักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น  

หมวด 6 

การอุทธรณ์ 

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

ข้อ 25 ในกรณีที่ส านักงานด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

      (1) ไม่รับข้ึนทะเบียนตามข้อ 15  

      (2) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ 17  

 



หน้า 31 
เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก                          ราชกิจจานุเบกษา                            23 สิงหาคม 2560 

 

      (3) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามข้อ 18 
วรรคสาม  

       (4) เพิกถอนการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ 20 (1) (2) หรือ (3)  

       (5) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21  

       ให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อส านักงาน โดยยื่นค าอุทธรณ์ เป็นหนังสือต่อ
ส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส านักงาน 

ข้อ 26 เมื่อส านักงานได้รับค าอุทธรณ์ตามข้อ 25 ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ให้แจ้งให้
ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ถ้าส านักงานไม่เห็น
ด้วยกับค าอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ภายในก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่
อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

หมวด 7 

การให้บริการข้อมูล 

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

ข้อ 27 ให้ส านักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย  สารสนเทศและ
ทะเบียนที่ปรึกษา โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นการส่งเสริม และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป บทเฉพาะกาล  

ข้อ 28 ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง นี้ใช้บังคับ ด าเนินการ
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณี
เช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ  ตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าส านักงานจะออกหนังสือรับรอง  การขึ้นทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้น าก าหนดเวลาการพิจารณาข้ึนทะเบียน ตามข้อ 15 มาใช้บังคับกับกรณีนี้  
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              เมื่อพ้นก าหนดเวลาการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผลและให้ที่ปรึกษา
อิสระและท่ีปรึกษานิติบุคคลด าเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง
นี้ 

  

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่
ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้น
ทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง ไม่ข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน 

กฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
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กฎกระทรวง 

ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2560 
--------------- 

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้  
             ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนั้น 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ประเภทงาน รายการ 

 

ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (<50) 4.5 6.5 8.5 

  ขนาดกลาง (50<250) 4 5.25 7 
  ขนาดใหญ่ (250<750) 3.5 4 6 
  ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 3 3.5 5 
  (750<2,500)    
  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 2.5 3 4 
  (2,500<5,000)    
  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 1.5 2.5 3 
  (>5,000)    
 ควบคุมงาน     
 ก่อสร้าง ขนาดเล็ก (<50) 4.5 6.5 8.5 
  ขนาดกลาง (50<250) 4 5.25 7 
  ขนาดใหญ่ (250<750) 3.5 4 6 
  ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 3 3.5 5 
  (750<2,500)    
  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 2.5 3 4 
  (2,500<5,000)    
  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 1.5 2.5 3 
  (>5,000)    
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หมายเหตุ : ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  

                 - ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีแบบ
แผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความช านาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน หรือมี
ผู้ใช้สอยจ านวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  วัฒนธรรม หรือธรรมชาติ
เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ  อาคารที่มีความ
สลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์สถานทูต อาคาร เก็บวัสดุที่เสี่ยง
อันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์ใน
อาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์สวนสมุนไพร สวนสัตว์สวนสาธารณะกลางเมือง  หรืองานปรับปรุง
อาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณท่ีมีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม  

                 - ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง  ใช้
ความประณีต ความช านาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ ควบคุม
เฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม อาคารพัก
อาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารส านักงาน อาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์โรงมหรสพ  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์
ประชุม ศูนย์แสดงสินคาและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า สถานบริการและนันทนาการ 
สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชมชน  ุ ภูมิทัศนบริเวณอาคารสาธารณะ โครงการจัดสรรที่ดิน หรือ
นิคมอุตสาหกรรม  

           - ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะ เรียบ
ง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุคลังสินค้าอาคารจอดรถยนต์ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร โชว์รูม 
อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือส านักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ เส้นทาง
คมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม  

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้การก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
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กฎกระทรวง 

ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
พ.ศ. 2560 
--------------- 

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 115 (4) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก กฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้  
               ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้  
               (1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น โดยวิธี ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
               (2) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน  หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า 
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ ในเรื่องขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้  
 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 115 (4) แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
กับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เพ่ือมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ สมควรก าหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


