
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และรายละเอียดการด าเนนิการรวมการจดัซื้อจดัจ้าง 
ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560 

 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  58  
วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  “เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจท าการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ผู้ท าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา”  และวรรคสอง  บัญญัติว่า  “การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นส าคัญ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด”  
และมาตรา  72  บัญญัติให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้โดยอนุโลม  
ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๑๙  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้ก าหนด
หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนนิการซือ้หรอืจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย  ประเภท
หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซื้อหรือจ้าง  และการท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป  และในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติก็ได้  และข้อ  102  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ให้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป  และในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้  
ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยรวม  ให้สามารถด าเนินการได้อย่างส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงมีความจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 

อาศัยอ านาจตามข้อ  19  และข้อ  102  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจดัจ้างตามพระราชบญัญตัิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๓ กรณีเป็นการซื้อ  ให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้   
สามารถรวมการซื้อได้   

  3.1 เป็นการซื้อของหน่วยงานของรัฐที่ได้รบัความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อแล้ว 

  3.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อร่วมกัน  และมีความต้องการพัสดุ 
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างเดียวกันและเมื่อรวมกันแล้วมีปริมาณความต้องการใช้พัสดุนั้น  
ในปริมาณมาก  โดยผู้ขายรายเดียวกัน  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดซื้อพัสดุนั้น 

ข้อ 4 กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง  ให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้  สามารถรวมการจ้างงานก่อสร้างได้   

  4.1 การจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ 
ที่จะใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างแล้ว 

  4.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์จ้างก่อสร้างร่วมกัน  ดังนี้ 
   (1) เป็นการจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ใช้พ้ืนที่หรือบริเวณในการ

ก่อสร้างเดียวกัน 
   (2) หน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมจ้างงานก่อสร้าง  และมีเหตุผล

และความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการโดยผู้รับจ้างงานก่อสร้างรายเดียวกัน 
   (3)  เป็นการจ้างงานก่อสร้างที่มีระยะเวลาด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน 
ข้อ  5 กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา  ให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบ

ดังต่อไปนี้  สามารถรวมการจ้างที่ปรึกษาได้   
  5.1 เป็นการจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

ที่จะใช้ในการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว 
  5.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ดังนี้ 
   (1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน ารายเดียวกัน 
   (2) น าผลการศึกษาหรือข้อเสนอแนะมาใช้ร่วมกัน 
ข้อ 6 การด าเนินการตามข้อ  3  ข้อ  4  และข้อ  5  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีเป็นการซื้อ 
   

 
 เพ่ือประโยชน์ของการจัดซื้อของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน 
เพ่ือจัดท ากรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งเป็นผู้ท าการจัดซื้อแทน
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ และหน่วยงานของรัฐจะได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงตามกรอบข้อตกลงดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และรายละเอียด 
การด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กรณีเป็นการซื้อ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้  
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการจัดซื้อ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานผู้แทนด้วย 
 “หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดซ้ือ 
 ข้อ 2 ให้ หน่ วยงานจัดท าบันทึ กข้อตกลงร่วมกัน  เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ 
แต่ละหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ 
อย่างน้อย ดังตอ่ไปนี้  
 (1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 (2) ขอบเขตข้อตกลง 
  (2.1) ประเภทหรือชนิด และปริมาณของพัสดุที่ต้องการซื้อ 
  (2.2) งบประมาณ 
  (2.3) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน 
  (2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการท าสัญญา  
  (2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
  (2.6) วิธีการจัดซื้อ 
 (2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (2.8) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ข้อ 3 ให้หน่วยงาน มอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนเพ่ือด าเนินการ
จัดซื้อ โดยผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ
จากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11  
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 5 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และอาจจัดท าราคากลางด้วยก็ได้ เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  



 กรณีที่ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้มีองค์ประกอบ ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย 
จ านวน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงาน มีหน้าที่จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการซื้อ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 2 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 73  
ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 และข้อ 78 เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 2 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 ข้อ 6 การจัดท ารายงานขอซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดท ารายงานขอซื้อ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนด าเนินการตามวิธีการซื้อนั้นต่อไป 
  ข้อ 7 การขออนุมัติสั่งซื้อให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
จากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจของหน่วยงานผู้แทนอนุมัติสั่ งซื้อแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้แทนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ข้อ 8 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงข้อ 2  
 ข้อ 9 การด าเนินการใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง 
   

 เพ่ือประโยชน์ของการจ้างงานก่อสร้างของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน
เพ่ือจัดท ากรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐมอบให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง  
เป็นผู้ท าการจัดจ้างก่อสร้างแทนให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ และหน่วยงานของรัฐท าสัญญาหรือข้อตกลง
กับผู้รับจ้างตามแนวทางกรอบข้อตกลงดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และรายละเอียด 
การด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้  
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมงานจ้างก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานผู้แทนด้วย 
 “หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง  
 ข้อ 2 ให้ หน่ วยงานจัดท าบันทึ กข้อตกลงร่วมกัน  เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ 
แต่ละหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 (1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 (2) ขอบเขตข้อตกลง 
  (2.1) ประเภทงานก่อสร้าง 
 (2.2) งบประมาณ 
  (2.3) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน 
  (2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการท าสัญญา 
  (2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
  (2.6) วิธีการจัดจ้าง 
  (2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 (2.8) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานมอบหมายให้หน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ งเป็นหน่วยงานผู้แทน 
เพ่ือด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 4 การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแบบรูปรายการ  
และอาจจัดท าราคากลางด้วยก็ได้  เพ่ือขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของแต่ละหน่วยงาน 
 ให้หน่วยงานผู้แทนมีหน้าที่รวบรวมเอกสารตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดท ารายงานขอจ้างก่อสร้าง 
รวมทั้งเอกสารเชิญชวนจ้างก่อสร้าง 
 ข้อ 5 ให้หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11  
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



 ข้อ 6 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้าง ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือของหน่วยงาน และกรรมการ
อย่างน้อย จ านวน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือของหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 55  
ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 73 ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 และข้อ 78 เพ่ือน าเสนอ 
ผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 ข้อ 7 การจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดท ารายงานขอจ้าง 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนด าเนินการตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป 
 ข้อ 8 การจัดท ารายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 (1) ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างตามข้อ 5 ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
การพิจารณาการจัดจ้างและแจ้งผลการพิจารณาให้แต่ละหน่วยงานทราบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าเสนอ  
ผู้มีอ านาจอนุมัติของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
 (2) ให้หน่วยงานน าผลที่ได้รับความเห็นชอบผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามข้อ 8 (1) 
แจ้งกลับมายังหน่วยงานผู้แทน 
 (3) เมื่อหน่วยงานผู้แทนได้รับแจ้งตามข้อ 8 (2) แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ของหน่วยงานผู้แทนเสนอต่อผู้มีอ านาจตามข้อ 3 และประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ข้อ 9 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงในข้อ 2 
 ข้อ 10  การด าเนินการใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา 
   

 
 เพ่ือประโยชน์ของการจัดจ้างที่ปรึกษาของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน
เพ่ือจัดท ากรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดย ให้หน่วยงานของรัฐแห่ งหนึ่ งเป็นผู้ท าการ 
จัดจ้างที่ปรึกษาแทนให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ และหน่วยงานของรัฐจะได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามกรอบข้อตกลงดังกล่าว  
 คณะกรรมการนโยบายจึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และรายละเอียด 
การด าเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้  
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการจัดจ้างที่ปรึกษา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานผู้แทนด้วย 
 “หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 
 ข้อ 2 ให้ หน่ วยงานจัดท าบันทึ กข้อตกลงร่วมกัน  เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ 
แต่ละหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 (1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
 (2) ขอบเขตข้อตกลง 
  (2.1) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน 
 (2.2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2.3) งบประมาณ 
  (2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการท าสัญญา 
  (2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
 (2.6) วิธีการจัดจ้าง 
  (2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (2.8) อ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ เป็นต้น  
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานมอบหมายให้หน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ งเป็นหน่วยงานผู้แทน 
เพ่ือด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยผู้มีอ านาจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานผู้แทนจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว  
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 5 ในกรณีที่มีความจ าเป็นหน่วยงานผู้แทนจะก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวให้แต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน ที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี



หรือรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่า ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน  
 ข้อ 6 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ด าเนินการในการจ้างที่ปรึกษา มีทั้งหมด 3 ชุด 
ประกอบด้วย  
 (1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 4 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ร่วมกันจัดท าขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และอาจจัดท าราคากลางด้วยก็ได้ เพ่ือน าเสนอ 
ผู้มีอ านาจตามข้อ 3 
 (2 ) คณ ะกรรมการด าเนิ น งานจ้ างที่ ป รึกษ า  ประกอบด้ วย  ประธานกรรมการ  
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จ านวน 4 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 114 ข้อ 115 ข้อ 116 ข้อ 117 ข้อ 120 ข้อ 121 
ข้อ 122 ข้อ 123 ข้อ 124 เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  
จ านวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และกรรมการอย่างน้อย 
จ านวน 4 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ . 2560 ข้อ 179 โดยให้แต่ละหน่วยงานขออนุมัติ 
และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน  
 ข้อ 7 การจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 104 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 3  
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนด าเนินการตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป 
 ข้อ 8 การอนุมัติสั่ งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาให้ เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
 ข้อ 9 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน 
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้ มีอ านาจของหน่ วยงานผู้ แทนอนุมัติสั่ งจ้ างแล้ ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้แทนประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ข้อ 10 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงข้อ 2 
 ข้อ 11 ผลที่ได้จากงานจ้างที่ปรึกษา อันรวมถึงผลงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ตลอดจนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้น 
จากงานจ้างที่ปรึกษานี้ เป็นสิทธิของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน 
 ข้อ 12 การด าเนินการใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 


