
การจดัท ารา่งขอบเขตงาน 
และ 

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามติ 
มถินุายน ๒๕๖๔ 
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การจดัท ารา่งขอบเขตงานและรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 
 
 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างจะต้องยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส                     
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ

ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง  
ข้อห้าม ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของ

ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
ข้อยกเว้น เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้

อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(มาตรา 9 แห่ง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 
 

ข้อควรระวัง 

การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง 
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การก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการก าหนดผู้ที่มีหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือแบบรูปรายการก่อสร้างไว้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 วรรคแรก) 

 
 
 

(1) หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้วให้
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ 

(2) ระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐาน ก็ได้ หรือ 
(3) ในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใด ยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น  
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 
วรรคสอง) 

การซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง การจ้างก่อสร้าง 

การจ้างก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการจัดท า 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

 • แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 • ให้เจ้าหน้าที่ 

 • ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 
 
 
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ   

คณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

หน้าท่ีของผู้จัดท า 
(1) จัดท าร่างขอบเขต 
ของงาน หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(2) ก าหนดหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 • แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 • ให้เจ้าหน้าที่ 

 • ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

(2) ด าเนินการจ้างตาม
ความในหมวด 4 งานจ้าง 
ออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างก็ได้ (ออกแบบเอง 
หรือขอความร่วมมือกับกรม
โยธาธิการหรือผังเมือง กรม
ศิลปากรหรือหน่วยงานรัฐ
อื่น) 

 
 

หน้าท่ีของผู้จัดท า 
จัดท าแบบรูป
รายการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าทีผู่จ้ดัท ารา่งขอบเขตงาน 

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซือ้หรอืจ้างมมีาตรฐาน 
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 องค์ประกอบของการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ระเบียบหรือแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนดไม่ได้ก าหนดรูปแบบหรือองค์ประกอบไว้ แต่ละหน่วยงาน
สามารถก าหนดได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

 

การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
งานจ้างตลอดจนการวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ละรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ เป็นอ านาจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใช้ดุลยพินิจก าหนดและวินิจฉัยได้ตาม              
ความต้องการของหน่วยงานแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

ผู้ที่จะยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความสามารถตามกฎหมาย 
(2) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา 106 วรรคสาม 
(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 109 
(6) คุณสมบตัิหรือลักษณะตอ้งห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 
  ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่เข้ายื่น
ข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันที่ยื่นข้อเสนอด้วย 

(มาตรา 64 ภายใต้บังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่ง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายก าหนดในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ไว้ดังนี้ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

การก าหนดคุณสมบตัผิู้ยืน่ขอ้เสนอ 
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  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนติิบุคคลนั้นด้วย 
  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือผู้รับจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง            
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  10. ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา… ไม่น้อยกว่าชั้น… ประเภท… ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) (หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 582 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2563) 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า………… บาท (…………………………….) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐเชื่อถือ 
       งานซือ้หรอืจา้ง และการงานกอ่สรา้ง 
       กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้เขา้ร่วมคา้หลัก กิจการ
ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
       ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน 
       งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กรมบญัชีกลางตามสาขางานกอ่สร้างที่คณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
        กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าหลักที่จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา… ไม่น้อยกว่าชั้น… 
ประเภท… ไว้กับกรมบัญชีกลางในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบที่ขึ้น
ทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
       ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้า ร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.202/ ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563) 
 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) 
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แนวทางการก าหนดคณุสมบตัิผู้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหา           การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นดังนี้ 

1) งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง 
1.1) กรณีงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ

ก าหนดคุณสมบั ติ ของผู้ ยื่ น ข้ อ เส นอตามแบบประกาศและ เอกสาร เชิญชวนตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ตามหนังสือ ว 410) ส าหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบดังกล่าว โดยอนุโลม      
 1.2) การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 
1,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 1.3) ห้ามมิให้ก าหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสอในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 (1) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ผลประกอบการเป็นก าไร 
 (2) จะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงตั้งแตข่ณะเข้าเสนอ
ราคา 

(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจ าหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบนั้น เช่น เครื่องปรับอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ            
เป็นต้น หรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต 
 (4) การก าหนดผลงาน หากหน่วยงานของรัฐจะก าหนดผลงานก่อสร้าง ให้
ก าหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินงบประมาณการที่จะจ้างก่อสร้าง
ในครั้งนั้น และเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้ว
เสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการก าหนดส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

1.4) การก าหนดรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น สี กระเบื้อง ยาง 
วัสดุ ฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ เป็นต้น     
 (1)  กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีมาตรฐานที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ก็ให้ระบุมาตรฐานนั้นได้ 

(2) กรณีที่วัสดุยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานตาม (1) แต่หน่วยงานของรัฐมี                    
ความจ าเป็นต้องใช้วัสดุซึ่งเห็นว่ามีคุณภาพดี เป็นที่นิยมใช้กันในขณะนั้น และมีความจ าเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อวัสดุก็ให้ระบุชื่อยี่ห้อวัสดุได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ และให้ถือเป็นหลักการว่าวัสดุที่มีคุณภาพ
เทียบเท่ากับยี่ห้อที่ระบุก็ให้ใช้ได้ด้วย 
       ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของ
ตามที่หน่วยงานของรัฐระบุยี่ห้อไว้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอพิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยอมรับพัสดุสิ่งนั้นแล้ว ก็ให้ยอมรับว่าเป็นวัสดุเทียบเท่าได้
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น 
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 2) งานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง     
2.1) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการก าหนด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

2.2) การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ห้ามมิให้หน่วยงานของ
รัฐก าหนดเฉพาะเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป เช่น ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตจากอเมริกาหรือยุโรป 
หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น 

2.3) กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายของพัสดุที่จะจัดซื้อ ให้ก าหนดว่า ต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจาก
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย โดยย่ืนขณะเสนอราคา 

ในกรณีพัสดุที่จัดซื้อมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ เป็นต้น หรืออุปกรณ์
ประกอบ เช่น สัญญานไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญานเตือนถอยหลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดเงื่อนไขว่า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย
ในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น 

2.4) ห้ามมิให้ก าหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง แต่หาก
หน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 
50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการก าหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
ยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณี  การก าหนดสิ่งของ
ไม่ใช่สาระส าคัญ) 
 

 

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีการคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ โดยค านงึ
เกณฑ์ราคาพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(3) บริการหลังการขาย 
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่ก าหนดให้มีการยื่ นข้อเสนอด้าน

เทคนิคหรือข้ออื่นก่อนตามวรรคหก 
(7) เกณฑ์อื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(มาตรา 55 และมาตรา 65 แห่ง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 
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ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็น
ส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 83) 
การก าหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

การก าหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ในแบบเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นใน                 
การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

(1)    ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)        ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ …………………….. 
(2)    …………………………………..         ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ …………………….. 

โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 

(หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ 
ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
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เกณฑ์การพิจารณาราคา 

ราคารวม จะซื้อของกี่ชิ้นหรือจ้างท างานกี่งานก็แล้วแต่ แต่ผู้ค้าจะต้องเสนอราคามาเป็นราคา
รวมทั้งงานเลย ไม่สามารถแยกยื่นแตล่ะรายการได ้ดังนั้น ใน 1 โครงการนั้นจะมีผูช้นะ
หรือมีคู่สัญญาได้ 1 ราย เท่านั้น   

ราคาตอ่
รายการ 

การก าหนดให้ผู้ค้าสามารถแยกยื่นแต่ละรายการได้ และเวลาพิจารณาจะพิจารณาแยก
แต่ละรายการ ดังนั้น ใน 1 โครงการนั้น จะมีผู้ชนะหรือคู่สัญญาได้หลายราย 

ราคาตอ่หนว่ย หน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดปริมาณที่จะซื้อหรือจ้าง จึงก าหนดให้ผู้ค้าเสนอราคาต่อหน่วย 
และเมื่อทราบปริมาณที่จะใช้ จึงเอาราคาต่อหน่วยที่เสนอ คูณด้วยปริมาณ ก็จะได้ราคารวม
ของทั้งสัญญา  

 

 

1. การก าหนดยืนราคา 
     ก าหนดยืนราคา คือ ระยะเวลาที่ต้องการให้ผู้ยื่นข้อเสนอผูกพันกับราคาที่เสนอกับหน่วยงาน
ของรัฐ ราคาที่เสนอจะไม่เปลี่ยนแปลง ภายในก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้
เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ การก าหนดว่าจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอยืนราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน ไม่มี
หลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระยะเวลาตั้งแต่วันเสนอราคาถึงวันที่จะสามารถเรียกผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาท าสัญญาหรือข้อตกลง เพราะการจัดซือ้จัดจ้าง
บางครั้งมีขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินการ เช่น เสนอส านักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม 
เสนอผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นต้น 
     ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเอกสารเสนอราคาเข้ามาแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
ก าหนดไว้ในใบเสนอราคาว่า ใบเสนอราคานี้มีก าหนดเวลายืนราคาจ านวนกี่วัน ทั้งนี้เพราะราคาพัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือราคาวัสดุก่อสร้างตามเอกสารเสนอราคาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่มี             
การเสนอราคามาก หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ก าหนดจ านวนวันยืนราคาได้ ถือว่าเป็นค าเสนอไม่จ ากัด
ระยะเวลา หน่วยงานของรัฐผู้ซื้อหรือจ้างอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาจัดท าสัญญาตามใบเสนอราคา
เมื่อใดก็ได้ หากราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุก่อสร้างมีราคาเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอย่อม
ประสบภาวะขาดทุนในการขายหรอืท างานจ้างนั้น กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้ก าหนดเวลายืนราคาไวใ้นราคา
มีก าหนดเวลาแน่นอน เช่น เสนอราคาขายครุภัณฑ์ ราคา 1 ล้านบาท มีการก าหนดเวลายืนราคา 120 
วันนับแต่วันเสนอราคา ดังนี้ หากส่วนราชการไม่แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาจัดท าสัญญาภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว จนล่วงพ้นเวลายืนราคาแล้วจึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาจัดท าสัญญา ผู้เสนอราคาอาจยกขึ้น
ปฎิเสธไม่ยอมมาจัดท าสัญญาได้ และไม่อาจถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอผิดสัญญาสอบราคาหรือสัญญาประกวดราคา 
เพราะหน่วยงานของรัฐไม่ได้แสดงเจตนาสนองรับภายในก าหนดเวลาตามใบเสนอราคา จึงไม่อาจริบ
หลักประกันการเสนอราคาได้ ดังนั้น เมื่อมีการจัดสอบราคาหรือประกวดราคาและเมื่อได้รับอนุมัติเงิน
ประจ างวดแล้ว ควรเร่งแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาจัดท าสัญญาให้ทันภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบเสนอ
ราคาด้วย 

การก าหนดเงือ่นไขการซือ้หรอืจ้าง 
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 2. การก าหนดระยะเวลาส่งมอบ 
    การก าหนดส่งมอบพัสดุ หรือก าหนดให้งานแล้วเสร็จ พิจารณาจากความต้องการใช้พัสดุ ซึ่ง
จะก าหนดเป็นวัน หรือวันท าการ หรือก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ก็สามารถระบุได้ แต่ทั้งนี้
จะต้องก าหนดให้ชัดเจนตั้งแต่การก าหนดร่างขอบเขตของงาน และเอกสารการซื้อหรือจ้าง เช่น 

(1) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ก าหนดวันส่งมอบพัสดุภายใน…วัน เช่น ภายใน            
5 วัน หรือภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น 

(2) การจัดจ้าง ก าหนดวันที่ส่งมอบงาน ภายใน………วัน เช่น ภายใน 90 วัน           
นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน 
เป็นต้น 

(3) กรณีต้องการใช้พัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จที่แน่นอน จะระบุเป็นวันที่ก็ได้ เช่น 
ภายในวันที่…. 

ส าหรับแบบเอกสารซือ้หรือจ้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) แบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ข้อ 4.3 “ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน…….. วัน           

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐให้ส่งมอบพัสดุ” 
(2) แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                  

(e-bidding) 
ข้อ 4.3 “ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ            

ไม่เกิน…….. วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐให้เริ่ม
ท างาน” 

(3) แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ข้อ 4.3 “ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน……..วนั 

นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐให้เริ่มท างาน” 

 3. การจ่ายเงิน 
    การก าหนดเงื่อนไขการเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง จะต้องก าหนดและเลือกให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและตามเจตนารมย์ของงานส่วนราชการ ทั้งนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะจะต้องก าหนดให้ชัดเจน 
    งานซื้อขายหรืองานจ้างทั่วไป  จ่ายตามวงเงินที่ก าหนดในสัญญา 
    งานก่อสร้าง  สามารถจ่ายเงินค่างานให้กับผู้รับจ้างได้ 2 ลักษณะ คือ 

(1)  สัญญาราคาต่อหน่วยงาน (UNIT PRICE CONTRACT) เป็นการจ้างก่อสร้างที่มี           
การก าหนดราคาต่อหน่วยของงานแต่ละส่วนไว้ เงินค่าจ้างจะคิดจากจ านวนงานแต่ละส่วนที่ท าจริงคูณ
ด้วยราคาต่อหน่วยของงานแต่ละส่วนนั้น ๆ การท าสัญญาโดยวิธีนี้จะเป็นการจ้างในกรณีที่ยังไม่อาจ
ทราบปริมาณเนื้องานที่แน่นอนในขณะที่ท าสัญญาได้ เช่น งานดินในการก่อสร้างทาง การขุดลอกคลอง 
เป็นต้น 
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(2)  สัญญาจ้างเหมารวม (LUMP SUM CONTRACT) เป็นการจ้างเหมารวมทั้งโครงการ
โดยมีการก าหนดราคาที่แน่นอนตายตัว เมื่อได้ท างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก็จะได้รับจ้างตามที่ก าหนดไว้ตามสัญญา กรณีมีปริมาณงานเพ่ิม-ลดไปจากรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นได้ 
        หลักการ :  ให้แบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้สัมพันธ์กัน 
        วิธีการคิด : กรณีจ านวนเงินคิดเป็นร้อยละของค่าจ้าง กรณีค านวณหาจ านวนเงินตาม           
เนื้องานแล้วคิดเป็นร้อยละ  

4. การแบ่งงวดงานงวดเงิน การส่งมอบงานข้ามงวด 
        เพ่ือให้งานที่จ้างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการของการก่อสร้าง และการแบ่ง
จ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพ่ือให้ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการก่อสร้าง การก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดนั้น จึงต้องก าหนดให้สัมพันธ์กันระหว่างงวดงาน
กับงวดเงิน 
    กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลักผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงานและจ่ายเงินข้าม
งวดได้ เว้นแต่ ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการก่อสร้าง งานส่งมอบนั้น เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้อง
กับงานในงวดก่อนนั้น และมีการก าหนดไว้ในสัญญาว่า สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ 

 5. การก าหนดอัตราค่าปรับ 
    (1) ก าหนดอัตราค่าปรับในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไว้ดังนี้ 
         (1.1) กรณีซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับรายวัน            
เป็นจ านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ 0.01-0.02 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
         (1.2) กรณีงานจ้าง ที่ต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับรายวัน เป็น
จ านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ 0.01-0.02 ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

        (1.3) งานจ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับ
รายวัน เป็นจ านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของ
การปรับก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

        (1.4) การจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะ
เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าสัญญาก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็น
รายวันในอัตราหรือจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.02 ของราคางานจ้างนั้น 

        (1.5) การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว       
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบ
สิง่ของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

        (1.6) การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกิน
กว่าก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก าหนดของราคาทั้งหมด 

 ทั้งนี้ การก าหนดค่าปรับตาม (1.1) – (1.4) ในอัตราหรือเป็นรายวันเป็นจ านวนเงิน
เท่าใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ค านึงถึงราคา ก าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของ
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พัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ
กระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี 

(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560              
ข้อ 162) 

   (2) ห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่ง  
        สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่น           

ท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวต้องก าหนดให้มี
ค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(มาตรา 95 แห่ง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)  

 6. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    (1) งานก่อสร้าง  ให้ก าหนดระยะเวลาในการรับประกันความช ารุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
เว้นแต่งานก่อสร้างที่โดยสภาพไม่สามารถรับประกันความช ารุดบกพร่องได้ถึง 2 ปี ได้แก่ งานถนนลูกรัง 
ถนนดิน และงานขุด หรืองานขุดลอกคู คลอง สระหรือหนอง ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีการราดคอนกรีต 
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก               
ท่ี สร 0203/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537) 

(2) งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
         ส าหรับการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ไม่มีระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้           
เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับงานก่อสร้าง แต่หากส่วนราชการเห็นมีความจ าเป็น จะก าหนดให้มีการ
รับประกันความช ารุดบกพร่องก็ได้ โดยส่วนใหญ่การจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ จะรับประกันความช ารุด
บกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ป ี
 7. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
     การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระท ามิได้ เว้นแต่ หัวหนา้
หน่วยงานของรัฐเห็นมีว่ามีความจ าเป็นต้องจ่ายและก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญาหรือข้อตกลง 

การจ่ายเงินล่วงหน้า ให้กระท าได้เฉพาะกรณีและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อหรือ

ราคาจ้าง 
          2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเภท
ซึ่งต้องด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่ นที่             
ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงใน
ต่างประเทศ ให้จ่ายให้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศหรือตามเงื่อนไขที่ขาย
ก าหนดแล้วแต่กรณี 
          3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลส าเร็จรูปที่มี
ลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาขิกก่อนและมีการก าหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือ              
การบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ                
โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าจ่ายจริง 
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         4) การซื้อหรือการจัดจ้างโดยวธิีประกาศเชญิชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
นอกจากกรณีตามมาตรา 56 วรรค (2) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง     
แต่ทั้งนี้จะก าหนดอัตราค่าพัสดุที่จ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วย 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 และ 
ข้อ 91)  
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    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวอิสรีย์  บุ่งอทุุม 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 


