
รายงานสรุปผลการอบรม 
ชื่อหลักสูตร  : แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
               การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
วันที่เข้าอบรม : 17 พฤศจิกายน 2564 – 18 พฤศจกิายน 2564 
จ านวนเวลา  : 12 ชั่วโมง 
วิทยากร           : นายบุญทิพย์ ชูโชนาค อดีตผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                         
      กรมบัญชีกลาง  
      น า ยภู มิ วั ฒน์  รั ต นผ ล  ต า แ หน่ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ ด้ า นก า ร ไ ต่ ส วนแล ะกฎหมาย                                        
         ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่  งานก่อสร้าง 
และการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง แนวปฏิบัติประเด็นปัญหา การพิจารณาแยกงานจัดซื้อและงานจัดจ้าง 
การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง เป็นต้น 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเกี่ยวกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดท าราคากลางพัสดุ
งานก่อสร้าง การประกาศเปิดเผยราคากลางพัสด ุแนวทางการจัดท าประกาศและเอกสารการจัดจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
เนื้อหาวิชา 

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1.1 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน                    

ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ (มาตรา 8) ดังต่อไปนี ้
      (1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ               

ใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
  (2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
ในทุกขั้นตอน 
  (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

 (4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ             
หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป ให้ใช้หลักการตาม
วรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนโยบายฯ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ 
คณะกรรมการราคากลางฯ คณะกรรมการ คปท.ฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยอนุโลม 



 1.2 ความหมายของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
  "หัวหน้าเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ 4) 
  ระเบียบฯ มิได้ก าหนดจ านวนบุคลากรในการท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ จึงเป็นดุลยพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้ตามความจ าเป็น  
  แต่อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
จ าเป็น เช่น ปริมาณงานที่มีเป็นจ านวนมาก เป็นต้น โดยจะต้องระบุหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนด้วย 

  1.3 มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ  
  กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการก าหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักวิชาชีพและ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องก็ได ้(มาตรา 49) 
  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นท านองเดียวกัน ดังต่อไปนี ้
   (1) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการก าหนดให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ค านึงถึงภาระหน้าที่และ
คุณภาพของงานโดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
         (2) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเป็นต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นท านองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ในการก าหนดให้ได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นท านองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
หรือเงินอื่นท านองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 
  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นในท านองเดียวกัน (ตามมาตรา 49 วรรคสอง) หมายถึง เจ้าหน้าที่
หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด เท่านั้น 
 1.4 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ               
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเป็นผู้ตรวจรับพัสดุไม่ได้รับค่าตอบแทน (ตามมาตรา 100 วรรคสี่) 



  ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ  องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
   ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้น า
บทบัญญัติมาตรา 96 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ได้ ตามมาตรา 100 วรรคสี่ น้ัน หมายถึง 
เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด เท่านั้น ส่วนผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สามารถ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนได ้

1.5 การซื้อหรือจ้างเพื่อจัดท าพัสดุเอง 
ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดท าพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ

จัดท าเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว (ระเบียบฯ ข้อ 18)  

1.6 การสั่งจ้างที่ปรึกษา 
การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้  

(ระเบียบๆ ข้อ 127) 
 (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
 (2) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100 ,000,000 บาท ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น                    

ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี ้

1.7 การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่งให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายใน

วงเงิน ดังต่อไปนี้ (ระเบียบฯ ข้อ 158) 
 (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
      (2) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ให้เป็นไป

ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบน้ี 



 
 
1.8 ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (มาตรา 4)  

  "งานก่อสร้าง" หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแชม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค 
หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 
  "อาคาร" หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ           
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า 
หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 
  "สาธารณูปโภค" หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการใน
ระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

  1.8.1 ประเด็นและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้าง 
    พรบ. มาตรา 60 ก่อนด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา 55 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดท าเอง หรือ
ด าเนินการจัดจ้างตามหมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้ 
    ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง ซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างตามวรรคหนึ่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
    ระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสาม ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือ



จะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได ้องค์ประกอบ ระยะเวลาการ
พิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
    ระเบียบฯ ข้อ 131 ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ 

 1.8.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างและประมาณการราคาในชั้นต้นตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ข้อ 16) 
   ในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการงานก่อสร้างจะ
ด าเนินการเอง หรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือจะด าเนินการจัดจ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก็ได ้
   ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและ
เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดท ารายการ ปริมาณงาน และ
ราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และรายการ 
ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง 
   ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดท ารายการ ปริมาณงาน ราคา และการ
ประมาณการราคาในเบื้องต้น ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างนี้ ก็ได้ 
  ทั้งนี้ การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ให้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วย 

 1.8.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) 
 BOQ (Bill of Quantities) หมายถึง แบบหรือบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาที่
สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งถอดแบบและค านวณมาจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง
ตั้งแต่เริ่มต้นจัดท าโครงการจนถึงขั้นตอนตรวจรับงานงวดสุดท้ายจะพบ BOQ ที่จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี ้
    1. BOQ ของผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน 
และราคา ซึ่งถอดแบบฯ และค านวณโดยผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นบัญชีแสดงรายละเอียดการ
ประมาณการราคาในช้ันตน้โดยผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
    2. แบบหรือรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นรายงานและรายการ 
ปริมาณงาน และราคาที่สอดคล้องกับราคากลาง ซึ่งถอดแบบและค านวณมาจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ใช้
ก่อสร้าง โดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึ่งต้องถอดแบบและค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
     - กรณีงานก่อสร้างอาคาร ได้แก ่แบบ ปร.6, ปร.5(ก), ปร.5(ข), ปร.4 เป็นต้น  
          - กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ได้แก่ แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม เป็นต้น 
         - กรณีงานก่อสร้างชลประทาน ได้แก่ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
 



        3. BOQ แนบท้ายสัญญาจ้าง เป็นแบบหรือบัญชีแสดงรายการ ปริมาณ และราคา                 
ที่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับค่าจ้างก่อสร้าง
ที่ก าหนดในสัญญาจ้าง และรวมไปถึงแบบหรือบัญชีแสดงรายการ ปริมาณ และราคาที่ได้จัดท าขึ้นเพิ่มเติมใน
ขั้นตอนบริหารสัญญา อันเนื่องมาจากการปรับปรุงแก้ไขสัญญาดว้ย 

  1.8.4 การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
   หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดท าโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง (ระเบียบฯ ข้อ 82)              
ที่มีรูปแบบและขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุมการส ารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
รวมทั้งการบ ารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียวให้เสนอโครงการต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินโครงการ 
   การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
    (1) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงิน
ลงทุนและเทคโนโลยีด าเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท าโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ
ใหม่ที่ไม่เคยมีการด าเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาด าเนินโครงการที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเทคนิคในการด าเนินการพิเศษโดยเฉพาะการช าระเงินค่าด าเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่าย
ช าระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด  
    (2) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา
ผู้รับจ้างด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช าระเงินค่าด าเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินด าเนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการ
พิจารณาโครงการ (Reference Based Price) 
    (3) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็ม
รูปแบบ) คือ โครงการที่ใช้รูปแบบด าเนินโครงการทั้ง 2 รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน 
(Design & Build) รวมทั้งท าหน้าที่จดัหาเงินทุนด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าด าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ รายละเอียดกระบวนการ และขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายฯ  

 1.9 แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง  
  การพิจารณาว่าเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ให้พิจารณาตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามระเบียบฯ ข้อ 20 

   กรณีต่อไปนี้ เข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง คือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน
ออกเป็นส่วน ๆ โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น เป็นผลท าให ้
   1. วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างในครั้งนั้นอยู่ในเกณฑ์ต้องด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเมื่อแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้นแล้ว เป็นผลท าให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น  
          2. อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ส าหรับการจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้นแล้ว วิธีการซื้อหรือจ้างยังคงเดิม แต่เป็นผลท าให้อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้างเปลี่ยนแปลงจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น มาเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
   ค าว่า "ในครั้งเดียวกัน" ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหนึ่ง หมายถึง การจัดหาพัสดุที่สมควร
ต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งเดียวภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับส าหรับการจัดซื้อหรือจัดจ้างนั้น ดังนั้น การได้รับ
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน หากไม่มีเหตุผลประการใดที่ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ



ด าเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้แยก
การด าเนินการจนมีผลท าให้วิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป 
กรณีน้ีจะเป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยระเบียบฯ ข้อ 20 (เข้าข่ายการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง) 
   กรณีได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวณ 10 รายการ รวม 5 ล้านบาท แต่มี 1 รายการ                  
เป็นสินค้าที่อยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (E-catalog) และมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถ
แยกครุภัณฑ์รายการนั้นออกมาด าเนินการจัดหาโดยวิธี E-Market ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

1.10 การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ระเบียบฯ ข้อ 21 
  ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
   เพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง มีมาตรฐานและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว                
ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการ
ก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 
   ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้าง (ตามความในหมวด 4) 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได ้ 
   องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   กรณีวงเงินจัดหาไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงฯ ต้องจัดท า
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 21 ด้วย เว้นแต่ เป็นกรณีของการจัดหาตามระเบียบ
ข้อ 79 วรรคสอง  

  1.10.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
   การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 9) ให้หน่วยงาน
ของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการ
จัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

  1.10.2 TOR (Terms of Reference) 
    TOR เป็นเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของพัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการ 
และรวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่จัดหานั้น ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าต้องด าเนินการ 
    TOR มีความส าคัญต่อคุณภาพของพัสดุที่จัดหา และเป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาหรือข้อตกลง TOR จึงต้องมีความชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาของ



คณะกรรมการพิจารณาผลในขั้นตอนการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับในขั้นตอนการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและตรวจรับ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพของพัสด ุ
    TOR ที่ดีจะช่วยให้ใด้พัสดุที่ดีตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประหยัด เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
.     TOR ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่โดยทัว่ไปจะประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้
      1. ความเป็นมา      2. วงเงินในการจัดหา    
       3. วัตถุประสงค ์    4. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง      
       5. สถานที่ด าเนินการ    6. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
       7. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา   8. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
       9. ค่าปรับ    10. การยื่นข้อเสนอ   
       11. วิธีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 12. เงื่อนไขการช าระเงิน 
      13. ระยะเวลาด าเนินการ     14. ราคากลาง 
       15. หลักประกันการเสนอราคา   16. การประกาศผลและการท าสัญญา 
       17. การจ่ายเงินล่วงหน้า    18. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
       19. การหักเงินประกันผลงาน  20. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
      21. อื่นๆ 

 1.10.3 ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติการจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางพัสดุ
ข้อก าหนดในการจัดท าราคากลางพัสดุ (พรบ. มาตรา 4) 
   "ราคากลาง" หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง โดยให้พิจารณาก าหนดตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
         (1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
   (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า (มาตรา 7)  
         (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
         (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  
        (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
       (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
   ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม                  
(2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5 ) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม 
(4) (5) หรอื (6) ใหค้ านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเปน็ส าคัญ 

  1.10.4 วงเงินที่ต้องประกาศเปิดเผยราคากลาง 
   ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลาง ในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่กรณี ดังน้ี 
    1. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) 
    2. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงาน               
ของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ) 



    3. กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) 
    4. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี                   
เฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยพบิัติ 
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น              
ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์  และข้อ 2 (5) การจัดซื้อ                 
จัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 
   กรณีตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียด
ค่าใชจ้่ายดังกล่าว แนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได ้

  1.10.5 สถานทีป่ระกาศเปดิเผยราคากลาง  
   ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคา
กลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังน้ี 
    1. ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  
    2. ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มี
เว็บไซต์ของตนเอง ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท.  
จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง 
การค านวณราคากลางของบริษัทหรือหน่วยงานใดบ้าง 

  1.10.6 วิธีการและระยะเวลาในการประกาศเปิดเผยราคากลาง 
    กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน 
        - การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอื่นใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้ 
     1. กรณีที่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว 
     2. กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารชื้ อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับ                  
ฟังความคิดเห็นให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
    การปลดประกาศ กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน 
    - เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
ค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ ในกรณีดังน้ี 
      1. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีค าสั่งรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว  
     2. เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจ              
หน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
    ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 
 



    กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน 
    - การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลาง และการค านวณราคากลางภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง  
    การปลดประกาศกรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน 
    - เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคา
กลางในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเมื่อได้ประกาศมาครบ 30 วันแล้ว 

  1.10.7 การจัดท าร่างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
    ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 34)                     
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 43) พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด  
       - การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดฯ โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท า
ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่
รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรอืจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
       - การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน                 
ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน 
เวลา ท าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
    ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระเบียบฯ ข้อ 61) 
    - การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
    - การก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน                
ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน 
เวลา ท าการ เพียงวันเดียว การก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ ถัดจากยื่น
ข้อเสนอตามวรรคสาม 

  1.10.8 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
    มาตรา 65 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) ให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็น
ส าคัญ  โดยให้ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปน้ี 
    (1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
    (2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
    (3 ) บริการหลังการขาย 
    (4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
    (5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 



    (6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่ก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
    (7) เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง              
ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 

 1.11 บทก าหนดโทษ 
   ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 120) 
  ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง 
   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา 31 หรือค าสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้ด าเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป (มาตรา 121) 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการฮั้ว) พ.ศ.2542 

 2.1 กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว 
  "ฮั้ว" หรือภาษากฎหมาย เรียกว่า "การสมยอมการเสนอราคา" หมายความว่าการที่ผู้เสนอราคา
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงกระท าการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   1. ก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ  
         2. หลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรมอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ
ราคารายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา  
         3. เพื่อผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน 
  "การเสนอราคา" หมายความว่า การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐอัน
เกี่ยวกับ การซื้อการจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน การได้รับสิทธิใด ๆ 

 2.2 การบังคับใช้ 
       1. บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
       2. บังคับใช้กับภาคธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ 
       3. บังคับใช้กับประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมกระท าผิด 

 2.3 บทลงโทษ "กฎหมายว่าด้วยการฮั้ว" ความผิดบุคคลทั่วไป (มาตรา 4 - มาตรา 8) 
   มาตรา 4 (การสมยอมราคา) 
  ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิท า
สัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้า



หรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ อันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบ
ธุรกิจปกติ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุด
ในระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนั้น หรือของจ านวนเงินที่มีการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 
  ผู้ใดเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง              
ผู้นั้นต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 
   มาตรา 5 (การจัดฮ้ัวกัน) 
  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมด าเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิท า
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นท าการเสนอราคาสูงหรือต่ าจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะ
สินค้า บริการ หรือสิทธิที่จะได้รับ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วม ในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วม
กระท าความผิดนั้น หรือของจ านวนเงินที่มีการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระท าการตามวรรคหนึ่ง    
ให้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดด้วย 
   มาตรา 6 (ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอม) 
  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา 
หรือถอนการเสนอราคาหรือต้องท าการเสนอราคาตามที่ก าหนด โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ                 
ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามจนผู้ถูก
ข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มีการเสนอ
ราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนั้น หรือของจ านวนเงิน ที่มีการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า 
   มาตรา 7 (ใช้อุบายหลอกหลวง, กระท าโดยวิธีอื่นใด) 
  ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง หรือกระท าการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับร้อยละห้าสิบ
ของจ านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหว่างผู้ร่วมกระท าความผิดนั้น หรือของจ านวนเงินที่มีการท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐแล้วแต่ จ านวนใดจะสูงกว่า 
   มาตรา 8 (เสนอราคาต่ า หรือให้ผลประโยชน์สูงกว่าปกติเป็นเหตุให้ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้) 
  ผู้ใดโดยทุจริตท าการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้น ต่ ามากเกินกว่าปกติจน
เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐสูงกว่า
ความเป็นจริงตามสิทธิที่จะได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และการกระท า
เช่นว่านั้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับ
ร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่มีการเสนอราคา หรือของจ านวนเงินที่มีการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า 
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาได้ตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าว ผู้กระท าผิดต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 



  ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีการร้องขอให้ศาล
พิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นให้แก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองด้วย 

 2.4 บทลงโทษ "กฎหมายว่าด้วยการฮั้ว" ความผิดเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(มาตรา 10 - มาตรา 13) มีทั้งโทษ จ าคุก และ ปรับ 
   มาตรา 10 (รู้หรือควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ละเว้นไม่ยกเลิกการเสนอราคา) 
  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด ซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณาหรือการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฎแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาใน
ครั้งนั้นมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
   มาตรา 11 (ทุจริตในการออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเงื่อนไข) 
  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้ใด โดยทุจริตท าการ
ออกแบบ ก าหนดราคา ก าหนดเงื่อนไข หรือก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดย
มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าท า
สัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพ่ือกีดกันผู้เสนอราคาใด มใิห้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
   มาตรา 12 (เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้มีความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่) 
  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระท าการใด ๆ โดยมุ่ง
หมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าท าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท า
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
   มาตรา 13 (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กระท าความผิดต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ) 
  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระท าการใด ๆ  ต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณา หรือการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ราคาเพื่อจูงใจหรือท าให้จ ายอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้
นั้นกระท าความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 
   มาตรา 14 (คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าที่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ) 
  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี ้
  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาร้องเรียนว่าการด าเนินการ
ซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่าการจ าหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทานหรือการได้รับสิทธิใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐครั้งใดมีการกระท าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าการ
สอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และถ้าเห็นว่ามีมูลให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 



   (1) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ด าเนินการ
กับผู้นั้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   (2) ในกรณีที่เป็นบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (1) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ
กล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป ในการด าเนินการของพนักงานสอบสวนให้ถือรายงาน
การสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลัก 
   (3) ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม (1) และบุคคลอื่นที่ลักษณะคดีมีความเกี่ยวเนื่องเป็นความผิดเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการสอบสวนเพื่อด าเนินคดีกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคราวเดียวกัน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิด และเมื่อด าเนินการเสร็จให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังส านักงานอัยการสูงสุด
เพื่อด าเนินการให้มีการฟ้องคดีในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีส าหรับผู้ที่กระท าความผิดนั้น 
   โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการกระท าความผิดดังกล่าวสมควรให้
ด าเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ส่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นผู้ด าเนินคดีต่อไป การด าเนินการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระท าความผิดในการเสนอราคา                
ในการรอ้งทุกข์หรือกล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
 3.1 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล 
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้ 
   ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ
เอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มในสังคม 
ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการประกอบอาชีพการค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือ
ในทางทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นต้น 
   ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) หมายถึงการที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ ) 
ได้กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ
ด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมี
เป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
   การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงการ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้และยังได้เข้า
ไปพิจารณาด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพื่ อประโยชน์
ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมี



อิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการ
ด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
   การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท าต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้าม
ด าเนินกิจการ ตามที่มาตรา 100 ได้ก าหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับ
บรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 
   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 และ
มาตรา 126 ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่
ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทาน
หรือคงถือไว้ ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยัง
ได้บัญญัติห้าม การเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การท างานในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึง
การด าเนินกิจการในภายหลังอันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี 
และได้บัญญัติห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่ได้บัญญัติห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการไว้ด้วย 

  3.2 รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
  1.ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการ
ที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
        2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่าง ๆ เช่นการรับของขวัญ และผลจากการ
รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนด
นโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ ส าหรับตนเอง 
ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะ
ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอ้ือประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
  4. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่าง ๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 
        5. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสียใน
สัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 
        6. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ท างานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว  
        7. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการๆนั้น ไปลงในพื้นที่ของตน
เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน หรือของพวกพ้อง 



 3.3 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
       1. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี  
       2. เป็นหุ้นส่วนหรืออยู่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ...ฯลฯ 
       ๓. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ...ฯลฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ...ฯลฯ อันมีลักษณะ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สมัปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
       ๔. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของเอกชน              
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้น 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติน้ีมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรส
ดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
   มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (๖) 
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัด  หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
   มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ จัดการ หรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท 
   มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้ว ยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุโลม 



   มาตรา 103/1  บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
   มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
   มาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่
สมรสของตนด าเนินกิจการ ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 3.4 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
   ข้อ 3 "การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา" หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
  "ญาติ" หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
  "ประโยชน์อื่นใด" หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ 
   (๑) การลดราคา 
   (๒) การรับความบันเทิง 
   (๓) การรับบริการ 
   (๔) การรับการฝึกอบรม 
   (๕) สิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
   ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดอันควรได้ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้
   ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี ้
   (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 
   (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก              
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
   (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
   ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 
   - ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
   - มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม ่
  แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที  



   ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
   - เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ รักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล,ความจ าเป็น,ความเหมาะสม และสมควรที่จะ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
   ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที กรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรค ๒ แล้วให้ถือว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
    ข้อ 8 หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่
ถึง ๒ ปีด้วย ผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ (๒ ธันวาคม ๒๕๔๓) ไม่น่าจะอยู่
ในบังคับตามประกาศนี ้
   
 


