
Company Name

เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพือ่ตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ



 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

การบังคบัใช้ กองการพสัดุภาครัฐ
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ระเบียบมี 10 หมวด

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างที่ปรึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุภาครัฐ

1. ข้อความทั่วไป

10. การร้องเรียน

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างทีป่รึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ
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หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ราชการส่วนกลาง

• หมายถึง อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเป็นนิติบุคคล

ราชการส่วนภูมิภาค

• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวดั

ราชการส่วนท้องถิ่น

• หมายถงึ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอืน่
ที่มีฐานะเทียบเท่า

รัฐวิสาหกจิ
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทีเ่รียกช่ือ
อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

องค์การมหาชน

• หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

องค์กรอสิระ

• หมายถงึ เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

• หมายถึง อยัการสูงสุด

หน่วยธุรการของศาล

• หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ

• หมายถึง อธิการบดี

หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา

• หมายถึง เลขาธิการวฒิุสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการสถาบนั
พระปกเกลา้ เลขาธิการส านกังานสภาพฒันาการเมือง

หน่วยงานอสิระของรัฐ

• หมายถึง เลขาธิการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

หน่วยงานอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

• หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจดัตั้งหน่วยงานนั้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมอบอ านาจ (1)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ านาจส่ังซ้ือส่ังจ้างจะมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดกไ็ด้ซ่ึง
สังกดัหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั โดยให้
ค านึงถึงระดบั ต าแหน่ง หน้าทีแ่ละ
ความรับผดิชอบของผู้ทีไ่ด้รับมอบ

อ านาจเป็นส าคญั
(ผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่

ผู้ด ารงต าแหน่งอืน่ต่อไปไม่ได้)

 

เพือ่ความคล่องตวัในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบอ านาจในการส่ังการและ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไป

เป็นล าดบั

กองการพสัดุภาครัฐ
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มอบอ านาจให้แก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอ านาจต่อไปได้ผู้มอบ

อ านาจ
แจ้ง

                                                                                   ได้รับความเห็นชอบ

มอบอ านาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

การมอบอ านาจ (2)

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลดัจังหวดั , 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
(ผู้ว่าฯ แจ้งผู้มอบอ านาจช้ันต้นทราบด้วย)

   บุคคลอืน่



การมอบอ านาจ(3)

กรณีทีม่ีความจ าเป็นเพือ่
ประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม 

หน่วยงานของรัฐใด 
จะมอบอ านาจให้

หัวหน้าหน่วยงานแห่งอืน่ 
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแทน

กใ็ห้กระท าได้

โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา
หลกัฐานการมอบอ านาจให้

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ตามระเบียบนี ้ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง

ระบบจัดซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ตามวธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารทีจ่ัดพมิพ์จาก
ระบบจัดซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

การด าเนินการด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์
กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซื้อจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลอืก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
        (2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (1)
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และใหปิ้ดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี

ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอืน่
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (2)

ในกรณทีี่มีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
พร้อมระบุเหตุผลทีข่อเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องประกาศ
เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณจี าเป็นเร่งด่วน 
หรือเป็นพสัดุที่ใช้ในราชการลบั

2. กรณทีีม่ีวงเงนิในการ
จดัซ้ือจดัจ้างตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงหรือมี
ความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ
โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ

ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณงีานจ้างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงนิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ
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การจัดท าบันทึกรายงานผลการพจิารณา
          เมือ่ส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ

      จัดให้มกีารบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธีิการและขั้นตอนการจัดซ้ือ
      จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมรีายการดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซ้ือหรือ
ขอจ้าง

เอกสารเกีย่วกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเร่ืองน้ัน (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอืน่ที่เกีย่วข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยืน่ข้อเสนอ

ทุกราย

บนัทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลอืกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา
คดัเลอืกผู้ชนะ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับ
การคดัเลอืก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ถ้าม)ี

บนัทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ
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การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือ
จ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ 

 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
 หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก็ได้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  

กองการพสัดุภาครัฐ



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน

-วงเงนิเกนิ 5 แสนบาท
 แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน    
 ให้อยู่ในดุลพนิิจ
-วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท 
ให้เผยแพร่เพือ่รับฟัง
ความคดิเห็น
-รัฐวสิาหกจิ จะ
ก าหนดแตกต่างได้ 
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวนิิจฉัย

อาจน าร่างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพือ่รับฟังความคดิเห็น
จากผู้ประกอบการ

ก่อนกไ็ด้ 

กองการพสัดุภาครัฐ

16



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

     

17

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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 เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
 ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ  
 วธีิจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซ้ือ/จ้างโดยวิธีน้ัน
 หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 
 ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น

ในการซ้ือหรือจ้าง การออกเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 

18

กองการพสัดุภาครัฐ



คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง
คณะกรรมการ
พจิารณาผล

การประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการ
พจิารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวิธีคดัเลอืก

กองการพสัดุภาครัฐ
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   ประธาน 1 คน
   กรรมการอืน่อย่างน้อย 2 คน 
      ยกเว้น งานจ้างทีป่รึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน
   แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั
        ในกรณจี าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็น
บุคคลอืน่จะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพสัดุภาครัฐ
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         ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ
         คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
   เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมตขิองคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

      ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกบัผู้ยืน่ข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ัน  
ทั้งนี ้ การมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซ่ึงที่ประชุมพจิารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

      หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบั
ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซ้ือ
หรือจ้างคร้ังน้ัน ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับแต่งตั้งน้ัน และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพือ่
ส่ังการตามทีเ่ห็นสมควรต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

มี 3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลอืก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็- 
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา
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Workflow เฉพาะเจาะจง.docx
Workflow วิธีคัดเลือก.docx


การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร

e-market
e-bidding สอบราคา

- การให้หรือขายเอกสารให้ด าเนินการไป
พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
- วงเงนิเกนิ 5 แสน แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ
- เกนิ 5 ล้าน แต่ไม่เกนิ 10 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 10 วนัท าการ
- เกนิ 10 ล้าน แต่ไม่เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 12 วนัท าการ
- เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วนัท าการ

เผยแพร่
ประกาศ

และเอกสาร
ไม่น้อยกว่า 
3 วนัท าการ

- การให้หรือขายเอกสาร
ให้ด าเนินการไปพร้อม
กบัการเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสาร
- เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
5 วนัท าการ

กองการพสัดุภาครัฐ
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e - catalog
ผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า(UNSPSC)
- คุณสมบตัิ

Market

   หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบตัิสินค้า 
- จ านวน
ผู้ค้า
- คุณสมบตัิ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สนิคา้

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลบั

e-Market

ผูช้นะ

การเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดซ้ือสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได้  2 ลกัษณะ 
ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุคร้ังหน่ึง 

ซ่ึงมีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - market

- ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
  ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

การจัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจ าเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมสีาระส าคญัตามที่
ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าจะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวนดงักล่าวไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

การก าหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหน่ึง 
ให้ก าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวนั เวลา ท าการเท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - market

เจ้าหน้าที่จดัท าเอกสารการซือ้หรือการจ้างดว้ยวธิตีลาดอิเล็กทรอนกิส ์
พร้อมประกาศเชิญชวน

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ
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เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

    
  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซ้ือหรือจ้าง ด้วยวธีิ e – market 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 วนัท าการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน

ส่งกลบัเจ้าหน้าทีเ่พือ่แก้ไข

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market
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กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/
ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ

มีสินค้าหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคล้อง
กบัทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP

      สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market 
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     ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และยงัไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ 
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 
ทีไ่ด้รับทราบข้อมูลประกาศจากเวบ็ไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 

สามารถด าเนินการดังนี้

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog

 ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินค้า/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินค้า/บริการ 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี ้ต้องด าเนินการก่อนการเสนอราคา**

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)
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- ก าหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
  วงเงินเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
1. เมือ่ถึงก าหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เมือ่ถึง

ก าหนดเวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพือ่เสนอราคา
ผ่านระบบ e - GP 

2. เมือ่เสนอราคาแล้วต้องยนืยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคา
ได้เพยีงคร้ังเดยีวเท่าน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ
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(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์
 วงเงินเกนิ 5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
     1. เมือ่ถึงก าหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 
มายงัส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวนั เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด
     2. เมือ่ถึงก าหนดวนัเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพือ่ลงทะเบียนและ
ทดสอบระบบ ภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และ
ทดสอบ 15 นาที)
     3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาราชการ
ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี ้กระบวนการเสนอราคาให้กระท าภายในเวลา
 30 นาที  โดยจะเสนอราคากีค่ร้ังกไ็ด้

การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคา
หลายราย

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

   ให้เสนอความเห็นให้
ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ
ราคาต า่สุด กรณีมีผู้

เสนอราคาต า่สุดเท่ากัน
หลายราย ให้พจิารณา

ผู้ที่เสนอราคา
ในล าดบัแรก

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นให้
รับราคา

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ
ความเห็นเพือ่ยกเลกิ 
และด าเนินการใหม่ 
หรือใช้วธีิคดัเลอืก

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวธีิเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 

กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้าง
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างหรือต่อรองราคา
แล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง 
ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้อมกนั โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต า่สุดในคร้ังน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่พจิารณายกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ทั้งนี ้การด าเนินการซ้ือหรือจ้างคร้ังใหม่ให้น าความ
ในข้อ 38 วรรคสาม มาใช้บังคบัโดยอนุโลม
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หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ 
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้างแล้ว

   ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศผลผู้ชนะฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานฯ และ
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก

- ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
         รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก 

หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน่วยงานของรัฐ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร่/รับฟังความคดิเห็น
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพสัดุภาครัฐ
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding)

     การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - Bidding

-ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

-  การท าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจ าเป็นต้องมข้ีอความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไว้ในแบบ
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ดงักล่าวไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

-  การก าหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ให้ก าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวนั เวลา ท าการ เท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การจัดหาที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้างจะต้องก าหนด
เงือ่นไขไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ผู้ยืน่ข้อเสนอ
น าตวัอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน าตัวอย่างพสัดุน้ันมาแสดงเพือ่ทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานที่ทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด 

กรณีการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังใดที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือ
รายละเอยีดในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทีย่ืน่
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอยีดดังกล่าว
มปีริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยืน่ข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันพร้อมสรุปจ านวนเอกสาร
หรือรายละเอยีดดงักล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยให้
ลงลายมือช่ือของผู้ยืน่ข้อเสนอ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ก ากบั
ในเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การก าหนดวนัให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน าตัวอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่
ทดลอง หรือทดสอบหรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอยีดมาส่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวนัใดวันหน่ึงภายใน 5 วนัท าการ นับถดัจาก
วนัเสนอราคา เว้นแต่ การด าเนินการทีไ่ม่อาจด าเนินการวันใดวนัหน่ึงได้ 
ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาก าหนดมากกว่า 1 วนัได้ แต่จ านวนวนัดังกล่าว
ต้องไม่เกนิ 5 วนัท าการ นับถัดจากวนัเสนอราคา ทั้งนี ้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ชัดเจน

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือ่รับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
เพือ่รับฟังความคดิเห็นฯ

- การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะของพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง พร้อมร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี้
(1) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของ
หน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้
(2) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ
            รัฐวสิาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
     เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรบัฟงัความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลกัษณะ พร้อมรา่งประกาศและรา่งเอกสารซื้อหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

การรับฟัง
ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

 มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือ่รับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพือ่ให้ผู้ประกอบการมี
ความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยตรง โดยเปิดเผยตัว

การรบัฟงัความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลกัษณะ พร้อมรา่งประกาศและรา่งเอกสารซื้อหรือจ้าง (ต่อ) 
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ เมือ่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ
หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เมือ่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท า
รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ

ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ
หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทีป่รับปรุง 

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

 กรณมีผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น

การรบัฟงัความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลกัษณะ พร้อมรา่งประกาศและรา่งเอกสารซื้อหรือจ้าง (ต่อ) 
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) 

วงเงินทีจ่ัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัท าเอกสารเพือ่

ยืน่ข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ท าการ

เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ท าการ

เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ท าการ

เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 20 ท าการ

กองการพสัดุภาครัฐ

   รัฐวสิาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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การซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - Bidding

 หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอยีดของประกาศหรือเอกสารซ้ือหรือจ้าง
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลกิ
การด าเนินการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป  

เมือ่ถึงก าหนดวนัเสนอราคาด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาทีก่ าหนด โดยสามารถ
เสนอราคาได้เพยีงคร้ังเดยีว

การก าหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลงก าหนด
วนัเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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  เมื่อส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ด าเนินการดงันี้
(๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพจิารณาการน าเสนองานของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอยีดที่ก าหนดให้จัดส่งใน
ภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้วคดัเลอืกผู้ยืน่ข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุที่มีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่เตมิจากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ยืน่ข้อเสนอ
เปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน

ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคญั และ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเล็กน้อย ให้พจิารณาผ่อนปรน
การตดัสิทธ์ิผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ

48



(3) คดัเลอืกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอที่ถูกต้อง และพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดบัผู้ที่เสนอราคาต า่สุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

      ในกรณทีี่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่คดัเลอืกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ที่เสนอราคาต า่รายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามล าดบั แล้วแต่กรณี

(4) จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่พจิารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(ก) รายการพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง
(ข) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย
(ค) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอที่ผ่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพจิารณาคัดเลอืกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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 เมือ่พจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ียืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือ
มผู้ียืน่ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
เพยีงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ยกเลกิการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน 
และจัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กรณไีม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ยกเลกิและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พจิารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิ
คดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ 
ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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(1) แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบฯ เพือ่
ต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ัน
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่า
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา
ทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพือ่มาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยืน่ใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 

หากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยนืราคาตามทีเ่สนอไว้เดมิ หากผู้ที่
เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า
แต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม 
กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา)



(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจ
ว่าจะยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิม่เติม หรือลดรายการ ลดจ านวน 
หรือลดเนือ้งาน 

หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดบัของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม ถือว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือ
หรือจ้างในคร้ังน้ัน แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้าง
โดยวิธีคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 
แล้วแต่กรณี กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืก
หรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) (ต่อ)



เมือ่ราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพือ่ต่อรองราคา
ให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิ
ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือ
หรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน 

หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า
จะขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือ
หรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 
(ต่อ)



เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอี านาจอนุมัตส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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 วธีิการซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิสอบราคา

วธีิสอบราคา คอื การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 

5,000,000 บาท 

 - ให้กระท าได้ในกรณทีีห่น่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ในพืน้ทีท่ีมี่ข้อจ ากดั

ในการใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบ

ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

       ทั้งนี ้ให้เจ้าหน้าทีร่ะบุเหตุผลความจ าเป็นทีไ่ม่อาจด าเนินการซ้ือ

หรือจ้างด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย
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1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง หรือ
มอบหมายเจ้าหน้าทีห่รือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

เพือ่       - จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ

- รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ รวมทั้ง

             - ก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

2. ผู้มีหน้าทีจั่ดท าเอกสารสอบราคา =  เจ้าหน้าที่

3. ผู้มีหน้าทีล่งนามในการท าเอกสารสอบราคา  =  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ
 วธีิการซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิสอบราคา
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   การด าเนินการโดยวธีิสอบราคา
หน่วยงานอาจน าร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิสอบราคา เผยแพร่

เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการก่อนกไ็ด้

    - เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ                      -กรมบัญชีกลาง

                                                                                               -หน่วยงานของรัฐ
             -สถานทีปิ่ดประกาศ
             ของหน่วยงานของรัฐ     

      - เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า  3  วนัท าการ

     - กรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ เผยแพร่

เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ ให้น าความเร่ืองการรับฟังความคดิเห็น
วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม
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      การด าเนินการโดยวธีิสอบราคา
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างและร่างประกาศ

และเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ

        - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ = เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา  ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานของรัฐ    เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 
5 วนัท าการ

       - การให้หรือขาย เอกสารสอบราคา ให้กระท าพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ  

        - ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้ สตง. 
ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์

        -  ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการขอรับเอกสารซ้ือหรือจ้าง (เร่ิมต้นวนัประกาศเผยแพร่ 
ถึงวนัสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่) 

       - ก าหนดวนั เวลา ในการยืน่ข้อเสนอ (ก าหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของเผยแพร่
การประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง  =  โดยก าหนดเป็นวนั เวลาท าการ เพยีงวนัเดยีว)
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การด าเนินการโดยวธีิสอบราคา
 

        กรณีที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวัน เวลา 
และสถานทีใ่นการช้ีแจงรายละเอยีดหรือการช้ีแจงสถานทีใ่นเอกสารสอบราคาด้วย

        ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซ่ึงมี
ได้ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้ งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นเอกสารสอบราคา
เพิม่เติม 

         การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ัน
จัดท าบนัทกึการช้ีแจงรายละเอยีดหรือการช้ีสถานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลกัฐานทุกคร้ัง

 ถ้ามีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การรับซอง  
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณด้ีวย

 เมือ่ถึงก าหนดวันยืน่ซองสอบราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลงก าหนด
วนัยืน่ซองสอบราคา 

กองการพสัดุภาครัฐ
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การด าเนินการโดยวธีิสอบราคา
 

   - ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ

                                  - ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยืน่ตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อม
รับรองเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ

      - เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง

      - ระบุวนัและเวลาทีรั่บซอง

                                     - ออกใบรับให้แก่ผู้ยืน่ซอง

                                     - ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

                                       ต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา โดยพลนั                                

 การรับซอง 

กองการพสัดุภาครัฐ
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การด าเนินการโดยวธีิสอบราคา
 
 คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 
          (1)  เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  + กรรมการทุกคน
                 ลงลายมือช่ือก ากบั

          (2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ และพสัดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี

                - คดัเลอืกผู้ท่ียืน่ข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

          (3) พจิารณาคดัเลอืกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และ

                 - พจิารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา

                 - จัดเรียงล าดบัผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

          (4) จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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(ก)

(ข) (ค) (ง)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลอืก
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)
ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลอืก

ข. กรณพีสัดุทีต้่องการจัดซ้ือจัดจ้างมคุีณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

ค. กรณมีคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้           
   ซ่ึงหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท าให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ

ง. กรณพีสัดุทีโ่ดยลกัษณะการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

จ. กรณพีสัดุทีจ่ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ 
    หรือทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ

ช. กรณงีานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้

ซ. กรณอีืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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(ก) (ข) (ค) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
การด าเนินการ

1

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง

2

3

คกก. จัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลอืก
ท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับหนังสือ
เชิญชวน ยืน่เสนอราคาตามวนั 
เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด

- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ
ทีม่คุีณสมบตัิให้เข้ายืน่
ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เว้นแต่ ในงานน้ัน มี
ผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตัิ
ตรงตามทีก่ าหนดน้อยกว่า 
3 ราย ทั้งนี ้ให้ค านึงถงึ
การไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้ายืน่
ข้อเสนอด้วย
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืก

     จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีมี่คุณสมบัตติรงตามที่
ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
     รับซองข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่าน้ัน 
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มายืน่ข้อเสนอ                                              
     (เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลกัฐานฯ ต่าง ๆ
และพสัดุตัวอย่างเพิม่เติม)
     เปิดซองข้อเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ยืน่
ข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)

     ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา
ต่าง ๆ ของผู้ยืน่ข้อเสนอราคา
     พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอทีถู่กต้องตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน แล้วให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ยืน่ข้อเสนอ
รายทีไ่ด้รับคดัเลอืกไว้ ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด  
ตามเกณฑ์การพจิารณาผลทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
     จดัท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
     หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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(ก)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลอืก หรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้วแต่ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ
     การคดัเลอืก
ข. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมวีงเงินในการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิ
    วงเงินตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)
ค. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่ีผู้ประกอบการซ่ึงมคุีณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือมผู้ีประกอบการเพยีงรายเดยีว
     ในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอืน่ที่จะใช้ทดแทนได้
ง. กรณมีคีวามจ าเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิอบัุตภิัย/ภัยธรรมชาต ิหรือโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมาย
    ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลอืกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าเสียหาย
    อย่างร้ายแรง
จ. กรณเีป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ด้ท าการจดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจ าเป็นต้องท าการจดัซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ
    หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ัน 
ฉ. กรณเีป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
ช. กรณเีป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง
ซ. กรณอีืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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(ก)
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง หรือจากผู้ยื่น
ข้อเสนอในการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอ
ราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

(ข)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมายืน่ราคา 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคาหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

(ค)
กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเน่ืองจากพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) 

ให้เจรจากบัผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซ้ือหรือจ้าง

ตามรายละเอียด และราคาที่ต ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ

67

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



(ง) กรณตีามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวธีิเจรจาตกลงราคา

(จ)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นว่า ราคาทีเ่สนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได้

    กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

 ในกรณทีี่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกดิขึน้โดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน 

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ
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การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอส าหรับการซ้ือหรือจ้าง

1

การซ้ือหรือจ้างพสัดุ
ทีม่กีารก าหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุ
ทีเ่ป็นมาตรฐาน มคุีณภาพดี
เพยีงพอตามความต้องการ
ใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐแล้ว 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา โดยคดัเลอืก
ผู้เสนอราคาต ่าสุด เป็นผู้ชนะ

2

การซ้ือหรือจ้างพสัดุที่มีความซับซ้อน 
มีเทคโนโลยสูีง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จ าเป็นต้องคดัเลอืกพสัดุมีคุณภาพดี

ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อืน่โดยพจิารณา
คดัเลอืกผู้ยืน่ข้อเสนอทีม่ีคุณภาพ
และคุณสมบัตถูิกต้อง ครบถ้วน 
ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
หากไม่อาจเลอืกเกณฑ์อืน่ประกอบ 

และจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีว 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา

3

การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยขีอง
พสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ 
ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ

พจิารณา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
เป็นเงือ่นไขให้มกีารยืน่ข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออืน่แยกมาต่างหาก 
และให้พจิารณาคดัเลอืกผู้ที่ได้คะแนน
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่

ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าตามทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนด แล้วให้พจิารณา

ตามข้อ 1 หรือ 2

         วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลอืก ให้พจิารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
       และวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ดงันี้

กองการพสัดุภาครัฐ

69



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

วธีิประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

ไม่เกนิ 200,000,000  บาท เกนิ 200,000,000   บาท

วธีิคดัเลอืก ไม่เกนิ 100,000,000  บาท เกนิ 100,000,000  บาท

วธีิเฉพาะเจาะจง ไม่เกนิ 50,000,000  บาท เกนิ 50,000,000  บาท

อ านาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง

    ส าหรับรัฐวสิาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย
เพือ่ขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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ประเภทของผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน
กองการพสัดุภาครัฐ
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1. ราชการส่วนกลางทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมภิาค ปลดักระทรวงต้นสังกดัของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณ

3. ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวดั

4. รัฐวสิาหกิจ คณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิ

5. มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ สภามหาวทิยาลยั
6. ส่วนราชการทีข่ึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการวุฒิสภา ส านักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

7. กรณนีอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ ตาม (1) – (6) ผู้บงัคบับญัชา ผู้ก ากบัดูแล หรือผู้ควบคุม
ช้ันเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน แล้วแต่กรณี

8. กรณไีม่มผู้ีบงัคับบญัชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเอง



วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

ใช้กบังานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลกัษณะเป็น
งานประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่
มีมาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมีที่ปรึกษา
ซ่ึงท างานน้ันได้เป็นการทั่วไป โดย
หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัตติรงตามเงือ่นไขที่ก าหนดให้
เข้ายืน่ข้อเสนอก าหนด 

ใช้กบักรณทีี่ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป
แล้วไม่ผลด ีหรือเป็นกรณทีี่เป็นงาน
ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก หรือกรณี
เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจ านวนจ ากดั 
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัตติรงตามเงือ่นไข
ที่ก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มี
ที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย

ใช้กบักรณทีี่ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและ
วธีิคดัเลอืก หรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้วไม่ได้ผลด ีหรือ
กรณมีีวงเงนิค่าจ้างไม่เกนิวงเงนิตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง หรือกรณจ้ีางที่ปรึกษารายเดมิ
ท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว หรือกรณเีป็นงาน
จ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากดั
และมีวงเงนิค่าจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงนิตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณใีนงานน้ัน
มีที่ปรึกษาเพยีงรายเดยีว หรือกรณเีป็นงานที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกีย่วกบัความมั่นคง
ของชาต ิให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่
มีคุณสมบัตติรงตามเงือ่นที่ก าหนดรายใดรายหน่ึง
ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราย

การจ้างที่ปรึกษา กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวธีิ

การจดัท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จัดท า
ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา
คดัเลอืกข้อเสนอ 
          องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไป
ตามทีหั่วหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม

การจ้างที่ปรึกษา
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การจัดท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา 
           ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนด
ระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ

การจ้างที่ปรึกษา
ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวธีิ (ต่อ)
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คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษา
มี 4 คณะ ได้แก่

การจ้างที่ปรึกษา

75



กองการพสัดุภาครัฐ

จนท. หน.หน่วยงานของรฐั

ตามรายการ ดงันี้

รายงานขอจ้างทีป่รึกษา

การจ้างที่ปรึกษา

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
3. คุณสมบัตขิองที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

6. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 
7. วธีิจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิน้ัน
8. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ
9. ข้อเสนออืน่ๆ (เช่น แต่งตั้ง คกก.)

5. วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณถ้าไม่มีวงเงนิ
ดงักล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังน้ัน

                   เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบฯ รายงานทีเ่สนอแล้ว  ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจ้างตามวธีิน้ันต่อไปได้ 76
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
-  เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาแล้ว 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  

- การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งเอกสารที่เกีย่วข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบั
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา เพือ่ให้ทีป่รึกษาที่ประสงค์จะเข้ายืน่
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างทีป่รึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึงวนัสุดท้ายของ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา

- ให้ก าหนดวนั เวลาในการยืน่ข้อเสนอเป็นวนัท าการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก
วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมอืช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ยืน่
ข้อเสนอ แล้วคดัเลอืกทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างทีป่รึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใด
กไ็ด้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายทีถู่กต้อง และพจิารณาเลอืกรายที่
เสนอราคาต ่าสุด และจัดล าดบั

- กรณทีีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด ไม่เข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารจ้างทีป่รึกษา ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ที่
เสนอราคาต ่าสุดรายถัดไป

- กรณทีีม่ทีีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอเสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ให้เรียกทีป่รึกษาดงักล่าว
มาเสนอราคาใหม่ด้วยวธีิการยืน่ซองข้อเสนอด้านราคา และพจิารณาเลอืกรายทีเ่สนอราคาต ่าสุด 
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย

(1) รายละเอยีดงานจ้างทีป่รึกษา

(2) รายช่ือทีป่รึกษา วงเงนิทีเ่สนอ และข้อเสนอของทีป่รึกษาทุกราย

(3) รายช่ือทีป่รึกษาทีผ่่านการคัดเลอืกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั 

(4) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(5) ผลการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของทีป่รึกษา   
ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา 81

ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่อ)
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กรณีมีผู้ยืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผู้ียืน่ข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลอืกเพยีงรายเดยีว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกบัทีป่รึกษารายน้ัน แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป

กรณีทีไ่ม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลอืก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิ

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ได้
ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลอืก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิ
คดัเลอืกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่     
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่อ)



กรณีทีป่รึกษารายที่สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะจ้าง

(1) แจ้งทีป่รึกษารายที่
เห็นสมควรจ้างน้ัน 
เพือ่ต่อรองราคา

(2) เรียกทีป่รึกษาทีผ่่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกนั

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพือ่ยกเลกิ
/ด าเนินการจ้างด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่

/ด าเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลอืก/วธีิเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณกีไ็ด้

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่อ)
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิคดัเลอืก

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิคดัเลอืก 

- ให้เจ้าหน้าทีข่อรายช่ือทีป่รึกษาในสาขางานทีจ่ะจ้างจากศูนย์ข้อมูล    
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ           
เพือ่ด าเนินการต่อไป
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2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- จัดท าหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ให้เชิญชวนทีป่รึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดให้เข้ายืน่ข้อเสนอ               
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีทีป่รึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย        
โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้ายืน่ข้อเสนอด้วย 

- เมือ่ถึงก าหนดวนั เวลาในการยืน่ข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือทีป่รึกษาผู้มายืน่ข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เตมิ
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมอืช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ยืน่
ข้อเสนอ แล้วคดัเลอืกทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างทีป่รึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใด
กไ็ด้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- คดัเลอืกข้อเสนอทีถู่กต้อง จัดล าดบัคะแนนและพจิารณาคดัเลอืก ดังนี้

(ก) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานทีซั่บซ้อนให้คดัเลอืกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคณุภาพและด้านราคามากทีสุ่ด

(ข) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คดัเลอืกรายที่ได้คะแนน
ด้านคณุภาพมากทีสุ่ด

กรณีรายที่คดัเลอืกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลา
ทีก่ าหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาทีป่รึกษาผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดตาม (ก) 
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดบั

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)
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กรณีมีผู้ยืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผู้ียืน่ข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลอืกเพยีงรายเดยีว
 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มี

เหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดย
ไม่ตอ้งยกเลิก ใหค้ณะกรรมการต่อรอง
กบัท่ีปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็น
ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีทีไ่ม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลอืก 
 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่น

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้ง

โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ให้
ด าเนินการจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) กไ็ด ้เวน้แต่หน่วยงาน    
ของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการจา้งใหม่    
โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบียบฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัตใินการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)



เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอในงานจ้างทีป่รึกษา

         4. ประเภท
ของทีป่รึกษาทีรั่ฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

2. วธีิการ
บริหารและ
ปฏิบัตงิาน

 

5. ข้อเสนอทางด้าน
การเงนิ 6. เกณฑ์อืน่ตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

ในการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวธีิคดัเลอืก  นอกจากให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพจิารณาและการให้น า้หนัก ตามความในมาตรา 76 
ของกฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ กรณีการจ้างท่ีปรึกษา เพื่อ

ด าเนินงานประจ าหรืองานที่มี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน 
    ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ 

ซึ่งเสนอราคาต ่าสุด

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน
ที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด

1

2

   กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มี
ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก
   ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

3

กองการพสัดุภาครัฐ

89



กองการพสัดุภาครัฐ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา 
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพือ่ด าเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตัดสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษา                 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- เชิญชวนทีป่รึกษารายใดรายหน่ึงทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะท างานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของทีป่รึกษา และเจรจาต่อรอง เพือ่ให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผูมี้อ  านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น

ไม่เกิน  100,000,000  บาท เกิน  100,000,000  บาท

อ านาจในการส่ังจ้างทีป่รึกษา

ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ
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ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินคา่จา้งลว่งหนา้ ใหจ้่ายได้

ไมเ่กินรอ้ยละ 15 ของค่าจา้งตามสญัญา และท่ีปรกึษาจะตอ้ง

วางหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร หรอืหนงัสือค ้าประกนั

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศมาค ้าประกนัเงินท่ีไดร้บั

ลว่งหนา้ไปนัน้ 

กรณีจา้งส าหรบัการหน่วยงานของรฐั ใหจ้่ายเงินค่าจา้ง

ลว่งหนา้ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ค่าจา้งตามสญัญา และไมต่อ้งมี

หลกัประกนัเงินลว่งหนา้ท่ีรบัไปก็ได้

การจ่ายเงินล่วงหน้า
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กองการพสัดุภาครัฐ
การคนืหนังสือค า้ประกนั

ให้คนืหนังสือค า้ประกนัให้แก่ทีป่รึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้
จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวด

จนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย

การคนืหนังสือค า้ประกนั
 (หลกัประกนัการรับเงนิค่าจ้างล่วงหน้า) 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

• ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกผู้ให้
บริการรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณทีีห่น่วยงาน
ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนด เพือ่ออกแบบงาน
ก่อสร้างทีม่ลีกัษณะพเิศษเป็นทีเ่ชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอืน่
ทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กบังานทีม่ีลกัษณะซับซ้อน
หรือซับซ้อนมาก หรือ ใช้กบั
วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว
ไม่ได้ผล หรือกรณเีป็นงาน
ออกแบบหรือใช้ความคิด
ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูล
เพยีงพอทีจ่ะก าหนดเบือ้งต้น
ได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ
ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ

• ใช้กบังานทีม่ลีกัษณะ
ไม่ซับซ้อน

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

2. วธีิคดัเลอืก

3. วธีิ
เฉพาะเจาะจง

4. วธีิประกวด
แบบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ
มี 5 คณะ ได้แก่

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวิธีประกาศ       
เชิญชวนทั่วไป

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวธีิคดัเลอืก

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง        
โดยวิธีประกวดแบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ในงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป กองการพสัดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างฯ โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ท ารายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
-  เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ แล้ว           

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ  

- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบัการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพือ่ให้ผู้ให้บริการทีป่ระสงค์จะเข้ายืน่ข้อเสนอ
สามารถขอรับเอกสารจ้างฯ ตั้งแต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึงวนัสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างฯ

- ให้ก าหนดวนั เวลาในการยืน่ข้อเสนอเป็นวนัท าการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก
วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ       
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมอืช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยืน่
ข้อเสนอ แล้วคดัเลอืกผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอ     
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดังนี้

      -   พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถู่กต้อง ซ่ึงมคุีณภาพ   
และคุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายทีไ่ด้คะแนน
คุณภาพมากทีสุ่ด และจัดล าดบัคะแนน

      -  ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลอืกไว้ซ่ึงได้คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ด        
ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ทีไ่ด้
คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ดในล าดับถัดไป 

      -  จัดท ารายงานผลการพจิารณา (ให้น าวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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กรณีมีผู้ยืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผู้ียืน่ข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลอืกเพยีงรายเดยีว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป

กรณีทีไ่ม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลอืก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิ

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคดัเลอืกใหม่อาจไม่ได้ผลด ี             
จะส่ังให้ด าเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลอืก      
ตามมาตรา 81 (1) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง     
ตาม 82 (1) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิ
คดัเลอืกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่     
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ท ารายงานขอจ้างฯ  โดยเจ้าหน้าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 

- ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิคดัเลอืก เพือ่ด าเนินการต่อไป 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิคดัเลอืก
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2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดงันี้

- จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่ีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดให้เข้ายืน่ข้อเสนอ               
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย        
โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้ายืน่ข้อเสนอด้วย 

- เมือ่ถึงก าหนดวนั เวลาในการยืน่ข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการ
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ให้บริการผู้มายืน่ข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เติม
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ      
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมอืช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ผู้ยืน่ข้อเสนอ แล้วคดัเลอืกผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอ    
รายใดก็ได้ แต่จะให้รายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือรายน้ัน
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดังนี้

-  พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซ่ึงมีคุณภาพและ
คุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายทีไ่ด้คะแนน
คุณภาพมากทีสุ่ด และจัดล าดบัคะแนน

-  กรณีรายทีค่ดัเลอืกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด 
ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดในล าดับถัดไป

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

กรณีมีผู้ยืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผู้ียืน่ข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลอืกเพยีงรายเดยีว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการเจรจา
กบัผู้ให้บริการรายน้ัน แล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีทีไ่ม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลอืก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิ

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคดัเลอืกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้
ด าเนินการจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด าเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างฯ

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพือ่ด าเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตัดสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ                                
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะท างานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพือ่ให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมาะสม ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง
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กองการพสัดุภาครัฐ
การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างฯ 
พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด

ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯ      
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพือ่ขอความเห็นชอบ

แล้วจึงด าเนินการต่อไป

การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารที่
เกีย่วข้อง จะให้ไปพร้อมกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมต้น
ประกาศจนถึงวนัสุดท้ายของการเผยแพร่

ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศ
ประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศ   

ของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 
และให้ปิดประกาศด้วย    เป็นเวลาติดต่อกนั  

ไม่น้อยกว่า  7 วนัท าการ

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ
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กองการพสัดุภาครัฐ

เมือ่ถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซอง        
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย

แล้วคดัเลอืกทีถู่กต้อง ครบถ้วน            
และให้คดัเลอืกผู้ทีเ่สนอแนวความคดิ      
ทีไ่ด้คะแนนด้านคุณภาพมากทีสุ่ด      

และจัดล าดบัไว้ 

เสนอรายงานผลการพจิารณาให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณา    

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการทีไ่ด้รับ
คดัเลอืกแล้วคดัเลอืกผู้ให้บริการทีไ่ม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัไปสู่ขั้นตอนที ่2 

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ (ต่อ)
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การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

(ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคดิ จะต้องพฒันาแนวความคดิจาก
ขั้นตอนที ่1 แล้วให้เป็นแบบเพือ่การประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายในเวลาทีก่ าหนด

(ข) เมือ่ถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที ่2 ให้คณะกรรมการฯ   
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทุกรายและการมผีลประโยชน์ร่วมกนั 
แล้วให้คดัเลอืกผู้ชนะการประกวดแบบทีไ่ด้คะแนนคุณภาพมากที่สุด        
และจัดล าดบั

(ค) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ส่ังการ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที ่2 การประกวดแบบ
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การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ (ต่อ)



หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผูมี้อ  านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น

ไม่เกิน  50,000,000  บาท เกิน  50,000,000  บาท

อ านาจในการส่ังจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดผู้มีอ านาจและวงเงินในการส่ังจ้าง 
แตกต่างไปจากทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

เพือ่ขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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• หากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยมีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในแบบ และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้

ให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
รายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัพสัดุท่ีจะท าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

สัญญาและหลกัประกนั กองการพสัดุภาครัฐ
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัททีป่รึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ
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 การลงนามในสัญญาในการซ้ือหรือจ้าง เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
      การลงนามในสัญญา จะกระท าได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของพสัดุ 
หรือรายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตาม
สัญญาหรือข้อตกลงกบัพสัดุทีจ่ะท าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย

การท าสัญญา
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 การจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่กีย่วกบัความมั่นคงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกร
ผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง 
คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณด้ีวย 

เม่ือผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขน้ัน

การแก้ไขสัญญา
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การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา
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หลกัประกนัการเสนอราคา
 เพือ่ประกนัความเสียหายที่อาจเกดิขึน้จากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการ

ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซ้ือหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลกัประกนัการเสนอราคา ส าหรับการซ้ือหรือจ้าง
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงนิซ้ือหรือจ้างเกนิกว่า 5,000,000 บาท ดงันี้

 การซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้มีการวางหลกัประกัน 
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้
เช็คหรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(2) หนังสือค า้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(3) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                 (4) หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์
 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงนิทุน

116



หลกัประกนัการเสนอราคา
 ส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ให้มีการวางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี้

(1) เงนิสด

(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(3) หนังสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ
นโยบายก าหนด 

(4) หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกจิการเงนิทุนเพือ่การพาณิชย์และประกอบธุรกจิค า้ประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงนิทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค า้ประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

(5) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลกัประกนัสัญญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์

                 ลงวนัทีท่ี่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนัน้ัน
                 ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน
5. พนัธบตัรรัฐบาลไทย
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มูลค่าหลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา

  ร้อยละ 5 ของวงเงนิงบประมาณหรือราคาพสัดุ
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
  เว้นแต่ การจัดหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่า
 ร้อยละ 5  แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

 *  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั
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การคนืหลกัประกนั

 หลกัประกนัการเสนอราคา   คนืภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พจิารณารายงานผลคดัเลอืกผู้ชนะ
การซ้ือหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้
ซ่ึงเสนอราคาต า่สุดไม่เกนิ 3 ราย ให้คนืได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยืน่ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว 

หลกัประกนัสัญญา ให้คนืแก่คู่สัญญา หรือผู้ค า้ประกนัโดยเร็ว  
และอย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญา
พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 

120



การคนืหลกัประกนั (ต่อ)

การคนืหลกัประกนั หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุน
หรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีี่ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค า้ประกนั
ให้แก่ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์   
ผู้ค า้ประกนัทราบด้วย

                  ส าหรับหนังสือค า้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารให้คนื
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค า้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์
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กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซ้ือหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 176

งานจ้างที่ปรึกษา ระเบยีบฯ
ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 180
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กองการพสัดุภาครัฐ
หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ

หลกัการ
ม. 100 +ระเบียบฯ 

ยกเว้น

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

“การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
ที่เกดิขึน้โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” 

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”
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ภา
ยใ
น 

3
 ว
นัท

 าก
าร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
(ครบองค์
ประชุม)

มติองคป์ระชุม
: บางคน
ไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองคป์ระชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ

ท าใบตรวจรับ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

: รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง 
ณ วนัท่ีส่ง :  ส่งมอบพสัดุให้ จนท.  

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบและสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ

แจง้
คู่สญัญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอืน่

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพือ่ส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานจ้าง
ก่อสร้าง

(องคป์ระชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่ทราบ

ท าใบรับรองผลการปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ทราบหรือส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

ส่ังการ

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่ส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัท่ีส่ง

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
งานจ้างทีป่รึกษา/ออกแบบ/คุมงาน

(องคป์ระชุม) รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ทราบ

ท าใบรับรองผลการปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้คู่สัญญา 1 และ จนท. 1 

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ทราบหรือส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

ส่ังการ

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่ส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัท่ีส่ง
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ
 เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤติการณ์
อนัหน่ึงอนัใด ที่คู่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาทีก่ าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การบริหารพสัดุ : การเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย
การบริหารพสัดุในหมวดนี ้ไม่ใช้บังคบักบังานบริการ งานก่อสร้าง 

งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็
และการบันทกึ

การเบิกจ่าย

การยมื
การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจ าหน่ายพสัดุ
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็และการบันทกึ :-

 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ีแยกเป็นชนิด 
และแสดงรายการตามตัวอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

 ให้มีหลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
 ส าหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดียวกนักไ็ด้
 เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเบิกจ่าย :-
 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พสัดุน้ัน เป็นผู้เบิก 
 การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุมพสัดุหรือผู้ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพสัดุ 
                 ผู้จ่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 

แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังทีม่ีการจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลกัฐานด้วย
 หากมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวธีิการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอย่างอืน่ ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ัน โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดนิทราบด้วย
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยมื :  การให้ยืม หรือน าพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงมใิช่เพือ่ประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามไิด้

พสัดุประเภทใช้คงรูป 
 การยมืระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมื
 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้า

หน่วยงานซ่ึงรับผดิชอบพสัดุน้ัน แต่ถ้ายมืไปใช้นอกสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 ผู้ยมืส่งคนืพสัดุน้ันในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกดิช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป  ผู้ยมืต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพสัดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั หรือชดใช้เป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยู่ในขณะยมื 
โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี้
      ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมภิาค ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด
      ราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด
      หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐน้ันก าหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยมื :  การให้ยมื หรือน าพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงมิใช่เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการจะกระท ามิได้

พสัดุประเภทส้ินเปลอืง 
   ให้กระท าได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยมืมีความจ าเป็น รีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้

   ไม่ทนัการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมืมพีสัดุน้ันๆ พอทีจ่ะให้ยมืได้ และให้มหีลกัฐาน
   การยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

               ทั้งนี ้โดยปกตหิน่วยงานของรัฐผู้ยมืจะต้องจัดหาพสัดุเป็นประเภท  ชนิด และ
       ปริมาณเช่นเดยีวกนัส่งคนืให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมื
 เมือ่ครบก าหนดยมื ให้ผู้ให้ยมืหรือผู้รับหน้าที่แทนมหีน้าที่ตดิตามทวงพสัดุทีใ่ห้ยมืไป 

คนืภายใน 7 วัน นับแต่วนัครบก าหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพสัดุ

- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพสัดุทีอ่ยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
- ให้มกีารจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงทีเ่หมาะสม
และระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย
- กรณทีีพ่สัดุเกดิการช ารุดให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว

- ก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
ในการตรวจสอบพสัดุซ่ึงมิเป็นเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบ
การรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วนั
ท าการ นับแต่วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุน้ัน 

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
พสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ เน่ืองมาจากการใช้งาน
ตามปกต ิหรือสูญไปตามธรรมชาต ิให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพจิารณาส่ังการให้ด าเนินการ
จ าหน่ายต่อไปได้
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจ าหน่ายพสัดุ : ขาย
  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลด ี
ให้น าวธีิทีก่ าหนดเกีย่วกบัการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่

1.   การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนกไ็ด้ โดยตกลงราคา
2.  การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
3.  การขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลือ่นที่ แท็บเลต็ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทีห่น่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมือ่บุคคลดงักล่าวพ้นจาก
หน้าที ่หรืออุปกรณ์ดงักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจ าหน่ายพสัดุ : ขาย
การขายโดยวธีิทอดตลาด ให้ถือปฏบิัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
โดยให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณทีีเ่ป็นพสัดุทีม่ีการจ าหน่ายเป็นการทัว่ไปให้พจิารณาราคา
ทีซ้ื่อขายกนัตามปกตใินท้องตลาด หรือราคาท้องถิน่ของสภาพปัจจุบนัของพสัดุน้ัน 
ณ  เวลาทีจ่ะท าการขาย  และควรมีการเปรียบเทยีบราคา ตามความเหมาะสม กรณทีี่
เป็นพสัดุทีไ่ม่มกีารจ าหน่ายทัว่ไป ให้พจิารณาราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของ
พสัดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานทีต่ั้งของพสัดุด้วย ทั้งนี ้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดงักล่าว 
โดยค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ด าเนินการกไ็ด้ 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจ าหน่ายพสัดุ :

แลกเปลีย่น ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลีย่นทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลกัฐานการส่งมอบไว้
ต่อกนัด้วย
แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดการด าเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการ 

 

แลกเปลีย่น  โอน  แปรสภาพหรือท าลาย 
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การลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

             ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพนัธ์กบัผู้ทิง้งานทีถู่กระบุ
ช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งาน และได้แจ้งเวยีนช่ือแล้ว 
เว้นแต่  จะได้มีการเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน
                  กรณปีรากฏว่า ผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ 
กระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการทิง้งาน ตามความในมาตรา 109  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ผู้ยืน่ข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่
หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือทีป่รึกษา หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิง้งาน แล้วแต่กรณ ีพร้อมความเห็นของตน
เสนอไปยงัปลดักระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานโดยเร็ว
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เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริต
เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 88

การกระท าอืน่ๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

กองการพสัดุภาครัฐการลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ)
       ม.109 ในกรณปีรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการดงัต่อไปนี ้
โดยไม่มเีหตุอนัควร ให้ถือว่ากระท าการอนัมลีกัษณะเป็นการทิง้งาน
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1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

2. มกีารช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

สามารถกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

ม. 110   ผู้ทีส่ั่งให้เป็นผู้ทิง้งานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน :
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1. ถูกขึน้บัญชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกส่ังให้เป็นผู้ทิง้งาน 
เน่ืองจากมีการกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริต ทั้งนี ้ผู้ขอเพกิถอนที่จะได้รับการเพกิถอน ในข้อนี ้ต้องไม่เคยมี
ผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและถูกระงบัไม่ให้เข้ายืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ

2. ถูกขึน้บญัชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึน้ไป และจะต้องไม่ได้ถูกส่ังหรือ
แจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งาน เน่ืองจากมกีารกระท าการอนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต

3. ถูกขึน้บญัชีเป็นผู้ทิง้งานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวนิิจฉัย
อาจเสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงั เพือ่ให้มกีารเพกิถอนออกจากบญัชี
รายช่ือผู้ทิง้งานกไ็ด้ 

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ

      ผู้ทีถู่กส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานสามารถยืน่ค าร้องขอเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ 
โดยต้องแสดงหลกัฐานประกอบการพจิารณา ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
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4 . หากผู้ทิง้งานรายใดถูกเพกิถอนช่ือออกจากการเป็นผู้ทิง้งานไปแล้ว และถูกส่ังให้
เป็นผู้ทิง้งานซ ้าอกี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับการเพกิถอนช่ือออก
จากการเป็นผู้ทิง้งานแล้ว การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั ผู้ทิง้งานจะไม่มี
สิทธิได้เพกิถอนตามข้อ 1  แต่จะมสิีทธิได้เพกิถอนตามข้อ 2 ได้ เมือ่ครบก าหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัทีถู่กส่ังและแจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั

5. ผู้ทิง้งานทีป่ระสงค์จะขอใช้สิทธิเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน ต้องยืน่ค าขอเพกิถอน
มายงัปลดักระทรวงการคลงั พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ
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เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพื่อตีพิมพ์
เ ป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้ งทางตรง
และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ
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