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ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงมี 7 ฉบับ ประกอบด้ วย
1

กฎกระทรวงกาหนดให้ หน่ วยงานอืน่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ

2

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ เกีย่ วกับผู้มสี ิทธิขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ

3

กฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้ องการส่ งเสริมหรือสนับสนุนและกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง

4

กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไม่ ทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
และการแต่ งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

5

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษา

6

กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ าจ้ างผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้ าง

7

กฎกระทรวงกาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้ างกับหน่ วยงานของรัฐที่ใช้ สิทธิอุทธรณ์ ไม่ ได้
กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดให้ หน่ วยงานอืน่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ
(มาตรา 4)

สาระสาคัญ

ทุนหมุนเวียนทีม่ ี
สถานะเป็ นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการบริหาร
ทุนหมุนเวียน

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ เกีย่ วกับผู้มีสิทธิขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ
(มาตรา 53 วรรคสาม)

สาระสาคัญ

กาหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้ องห้ ามของ
ผู้ประกอบทีม่ ีสิทธิ
ขอขึน้ ทะเบียน
การตรวจติดตาม

การเพิกถอนรายชื่อ
ออกทะเบียน
อัตราค่ าธรรมเนียน
การขอขึน้ ทะเบียน

กาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการอุทธรณ์ และการ
พิจารณาอุทธรณ์ ใน
กรณีทกี่ รมบัญชีกลาง
ไม่ ขนึ้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้ องการส่ งเสริมหรือสนับสนุน
(มาตรา 56 (1) (ซ) (2) (ว) มาตรา 56 วรรคสอง มาตรา 65 (4) มาตรา 65 วรรคสอง
มาตรา 70 (3) (ช) มาตรา 75 (4) มาตรา 75 วรรคสอง)

สาระสาคัญ

กาหนดพัสดุทรี่ ัฐต้ องการส่ งเสริมหรือสนับสนุน อาทิเช่ น การส่ งเสริมและพัฒนา
ด้ านการเกษตร การส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม และผู้ด้อยโอกาส
การส่ งเสริมการเรียนการสอน การส่ งเสริมการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา
การให้ บริการทางการศึกษา การส่ งเสริมนวัตกรรม การส่ งเสริมสุ ขภาพและ
สาธารณสุ ข การส่ งเสริมความมัน่ คงด้ านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
การส่ งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การไม่ ทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ และการแต่ งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(มาตรา 56 (2) (ข) มาตรา 70 (3) (ข) (ง) มาตรา 80 (2) มาตรา 96 วรรคสอง มาตรา 100 วรรคสาม)

สาระสาคัญ

การจัดซื้อจัดจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ทีม่ กี ารผลิต
จาหน่ าย ก่อสร้ าง
หรือให้ บริการทัว่ ไป
ไม่ เกิน
500,000 บาท

งานจ้ างทีป่ รึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่ เกิน
500,000 บาท

การจัดซื้อจัดจ้ าง
งานจ้ างทีป่ รึกษา
งานจ้ างออกแบบหรือ ไม่ เกิน 100,000 บาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ควบคุมงานก่อสร้ าง
จะไม่ ทาข้ อตกลง
กรณีมที ปี่ รึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็ นหนังสื อก็ได้
จานวนจากัด
ไม่ เกิน
แต่ ต้องมีหลักฐาน
และมีวงเงินค่ าจ้ าง
5,000,0000 บาท
ในการจัดซื้อ
ไม่ เกิน
จัดจ้ างนั้น
5,000,000 บาท

*การจัดซื้อจัดจ้ าง
ไม่ เกิน 100,000 บาท
จะแต่ งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็ นผู้ตรวจรับพัสดุ
ก็ได้

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขึน้ ทะเบียนที่ปรึกษา
(มาตรา 73)

สาระสาคัญ

กาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
การขึน้ ทะเบียน
ทีป่ รึกษา

กาหนดวิธี
การขึน้ ทะเบียนและ
อัตราค่ าธรรมเนียม
ในการขึน้ ทะเบียน
ทีป่ รึกษา

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของทีป่ รึกษา

การเพิกถอนและ
การยกเลิก
การขึน้ ทะเบียน
ทีป่ รึกษา

หลักเกณฑ์ การอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์
สาหรับกรณีการไม่ รับ
ขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษา
การไม่ ต่ออายุการเป็ นทีป่ รึกษา
การปรับลดระดับของทีป่ รึกษา
การเพิกถอนทะเบียนทีป่ รึกษา
และการยกเลิกการขึน้ ทะเบียน
ทีป่ รึกษา

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ าจ้ างผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง
(มาตรา 90 วรรคสอง)

ประเภทงาน
งานสถาปัตยกรรม

รายการ
งานออกแบบ

ขนาดโครงการ
(ล้านบาท)

ขนาดเล็ก (<50)
ขนาดกลาง (50 < 250)
ขนาดใหญ่ (250 < 750)
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ 1 (750 < 2,500)
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ 2 (2,500 < 5,000)
สาระสาคัญ
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ 3 ( > 5,000)
งานควบคุมการก่อสร้ าง ขนาดเล็ก (<50)
ขนาดกลาง (50 < 250)
ขนาดใหญ่ (250 < 750)
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ 1 (750 < 2,500)
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ 2 (2,500 < 5,000)
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ 3 ( > 5,000)

อัตรา
(ร้ อยละของวงเงินค่าก่อสร้ าง)
ไม่ ซับซ้ อน
4.5
4
3.5
3
2.5
1.5
4.5
4
3.5
3
2.5
1.5

ซับซ้ อน
6.5
5.25
4
3.5
3
2.5
6.5
5.25
4
3.5
3
2.5

ซับซ้ อนมาก
8.5
7
6
5
4
3
8.5
7
6
5
4
3

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ าจ้ างผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง
(ต่ อ)
ลักษณะความซับซ้ อน
ของงานสถาปัตยกรรม

งานซับซ้ อนมาก หมายถึง
งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งาน
ภูมสิ ถาปัตยกรรม ทีม่ แี บบแผนวิจิตรต้ อง
ใช้ ความประณีตชั้นสู ง ใช้ เทคโนโลยี
ชั้นสู ง ความชานาญเฉพาะด้ าน มีความ
สลับซับซ้ อนหรือมีผู้ใช้ สอยจานวนมาก มี
ลักษณะพิเศษเป็ นเชิดชู คุณค่ าทางด้ าน
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม
หรือธรรมชาติ เช่ น พิพธิ ภัณฑ์ ศู นย์
วัฒนธรรม เป็ นต้ น

งานซับซ้ อน หมายถึง
งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน
งานภูมสิ ถาปัตยกรรม ทีต่ ้ องใช้ ความ
ประณีต ความชานาญ มีประโยชน์ ใช้ สอย
ทีซ่ ับซ้ อน มีลกั ษณะการก่ อสร้ างที่
ซับซ้ อน มีกฎเกณฑ์ ควบคุมเฉพาะ
หรือมีการใช้ งานหลากหลาย เช่ น
ศู นย์ ประชุม สโมสร อาคารเรียนรวม
หอประชุม เป็ นต้ น

งานไม่ ซับซ้ อน หมายถึง
งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน
งานภูมสิ ถาปัตยกรรม
มีลกั ษณะเรียบง่ าย เป็ นมาตรฐานทัว่ ไป
เช่ น โรงเก็บพัสดุ สวนหย่อม
อาคารจอดรถ เป็ นต้ น

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

กฎกระทรวงกาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้ างกับหน่ วยงานของรัฐทีใ่ ช้ สิทธิอุทธรณ์ ไม่ ได้
(มาตรา 115 (4))

สาระสาคัญ
กาหนดเรื่องห้ ามอุทธรณ์ เพิม่ เติม ดังนี้
คุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ ข้ อเสนอ
รายอืน่ ที่เข้ าร่ วมการจัดซื้อ
จัดจ้ างพัสดุครั้งนั้น
โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

กรณีผ้ปู ระกอบการไม่ ได้
วิจารณ์ ร่างTOR ขณะที่
หน่ วยงานของรัฐเปิ ดโอกาส
ให้ วจิ ารณ์ ผู้ประกอบการราย
นั้นจะอุทธรณ์ TOR ไม่ ได้

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

เอกสารนี้ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ว้ ต ามกฎหมาย ห้ า มมิ ใ ห้ น าไปเพื่ อ ตี พิ ม พ์
เป็ นหนั ง สื อ นิ ต ยสาร เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ทั้ ง ทางตรง
และทางอ้อมโดยไมได้ รับอนุญาตจากกรมบั
ญชีกลาง กองการพั
สดุภาครัฐ
Company
LOGO

