
Company Name

เอกสารนี	 ขอสงวนสิทธิ�ไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพื�อตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพื�อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั	งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ



� ระเบียบนี�ให้ใช้บังคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

� ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี�

การบังคบัใช้ กองการพสัดุภาครัฐ
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ร่างระเบียบม ี10 หมวด

การซื�อหรือจ้าง2. การซื�อหรือจ้าง

งานจ้างที4ปรึกษา3. งานจ้างที4ปรึกษา

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การทาํสัญญาและหลกัประกนั5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

การทิ�งงาน8. การทิ�งงาน

การบริหารพสัดุ9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อความทั4วไป1. ข้อความทั4วไป

การร้องเรียน10. การร้องเรียน

การซื�อหรือจ้าง2. การซื�อหรือจ้าง

งานจ้างที4ปรึกษา3. งานจ้างที4ปรึกษา

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การทาํสัญญาและหลกัประกนั5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

การทิ�งงาน8. การทิ�งงาน

การบริหารพสัดุ9. การบริหารพสัดุ
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หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี�

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ราชการส่วนกลาง

• หมายถึง อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการที4เรียกชื4ออย่างอื4นที4มฐีานะเป็นนิติบุคคล

ราชการส่วนภูมิภาค

• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวดั

ราชการส่วนท้องถิ4น

• หมายถงึ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งที4เรียกชื4ออย่างอื4น
ที4มีฐานะเทียบเท่า

รัฐวสิาหกจิ
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อาํนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดาํรงตําแหน่งที4เรียกชื4อ

อย่างอื4นที4มฐีานะเทยีบเท่า

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ดาํรงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี�

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

องค์การมหาชน

• หมายถึง ผู้อาํนวยการ หรือผู้ดาํรงตําแหน่งที4เรียกชื4ออย่างอื4นที4มฐีานะเทยีบเท่า

องค์กรอสิระ

• หมายถงึ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั�ง เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

• หมายถึง อยัการสูงสุด

หน่วยธุรการของศาล

• หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี�

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ

• หมายถึง อธิการบดี

หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในกาํกบัของรัฐสภา

• หมายถึง เลขาธิการวฒุิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการสถาบนั
พระปกเกลา้ เลขาธิการสาํนกังานสภาพฒันาการเมือง

หน่วยงานอสิระของรัฐ

• หมายถึง เลขาธิการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งที*เรียกชื*ออยา่งอื*นที*มีฐานะเทียบเท่า

หน่วยงานอื4นตามที4กาํหนดในกฎกระทรวง

• หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจดัตั.งหน่วยงานนั.น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมอบอาํนาจ (1)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อาํนาจสั4งซื�อสั4งจ้างจะมอบอาํนาจเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ดาํรงตําแหน่งใดกไ็ด้ซึ4ง
สังกดัหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั โดยให้

คาํนึงถึงระดบั ตําแหน่ง หน้าที4และ
ความรับผดิชอบของผู้ที4ได้รับมอบ

อาํนาจเป็นสําคญั
(ผู้รับมอบอาํนาจจะมอบอาํนาจให้แก่

ผู้ดาํรงตําแหน่งอื4นต่อไปไม่ได้)

 

เพื4อความคล่องตวัในการจัดซื�อ
จัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบอาํนาจในการสั4งการและ
ดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างให้แก่

ผู้ดาํรงตาํแหน่งรองลงไป
เป็นลาํดบั

กองการพสัดุภาครัฐ
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มอบอาํนาจให้แก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอาํนาจต่อไปได้ผู้มอบ

อาํนาจ
แจ้ง

                                                                                   ได้รับความเห็นชอบ

มอบอาํนาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

การมอบอาํนาจ (2)

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลดัจังหวดั , 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดั 
(ผู้ว่าฯ แจ้งผู้มอบอาํนาจชั�นต้นทราบด้วย)

   บุคคลอื4น



การมอบอาํนาจ(3)

กรณทีี4มีความจําเป็นเพื4อ
ประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม 

หน่วยงานของรัฐใด 
จะมอบอาํนาจให้

หัวหน้าหน่วยงานแห่งอื4น 
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างแทน

กใ็ห้กระทาํได้

โดยให้ผู้มอบอาํนาจส่งสําเนา
หลกัฐานการมอบอาํนาจให้

สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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�การดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ตามระเบียบนี� ด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ

ดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง
ระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ตามวธิีการที4กรมบัญชีกลางกาํหนด 

� ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที4จัดพมิพ์จาก
ระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง

การดาํเนินการด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์
กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั�นตอนการซื�อหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ทาํรายงานขอซื�อ/จ้าง

ดาํเนินการจัดหา

วธิีจัดซื�อจัดจ้างทั4วไป 3 วธิี  
(วธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป วธิีคดัเลือก วธิีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัสิั4งซื�อ/จ้าง

ผู้มอีาํนาจอนุมตัสิั4งซื�อหรือสั4งจ้าง 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
        (2) ผู้มอีาํนาจเหนือขึ�นไปหนึ4งชั�น

การทาํสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซื�อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจ้าง (1)
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ

ตามวธิีการที*กรมบญัชีกลาง
กาํหนด และใหป้ิดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานที*
ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั.นดว้ย 
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ
ดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้าง

ในโครงการนั�นได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซื�อ
จัดจ้างประจําปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี�

1. ชื4อโครงการ
ที4จะจัดซื�อ

จัดจ้าง

2. วงเงนิที4จะ
จัดซื�อจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที4คาดว่าจะ

จัดซื�อจัดจ้าง

4. รายการอื4น
ตามที4

กรมบัญชีกลาง
กาํหนด
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การจดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจ้าง (2)

ในกรณทีี4มีความจําเป็นต้องเปลี4ยนแปลงแผนการจัดซื�อจดัจ้างประจําปี ให้เจ้าหน้าที4จัดทํารายงาน
พร้อมระบุเหตุผลที4ขอเปลี4ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื4อขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องประกาศ
เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณจีาํเป็นเร่งด่วน 
หรือเป็นพสัดุที4ใช้ในราชการลบั

2. กรณทีี4มีวงเงนิในการ
จดัซื�อจดัจ้างตามที4กาํหนด

ในกฎกระทรวงหรือมี
ความจาํเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ
ที4จะขายทอดตลาด

3. กรณงีานจ้างที4ปรึกษา
ที4มีวงเงนิตามที4กาํหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที4
เกี4ยวกบัความมั4นคงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที4มี

ความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที4
เกี4ยวกบัความมั4นคงของชาติ
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การจัดทาํบันทกึรายงานผลการพจิารณา
          เมื4อสิ�นสุดกระบวนการจัดซื�อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ

      จัดให้มกีารบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธิีการและขั�นตอนการจัดซื�อ
      จัดจ้าง พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมรีายการดงัต่อไปนี�

กองการพสัดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซื�อหรือ

ขอจ้าง

เอกสารเกี4ยวกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที4จะซื�อหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเรื4องนั�น (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอื4นที4เกี4ยวข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยื4นข้อเสนอ

ทุกราย

บนัทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลือกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา

คดัเลือกผู้ชนะ
การจัดซื�อจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับ
การคดัเลือก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั�ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ถ้าม)ี

บนัทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ
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การจัดทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

� ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

� ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
 หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
หรือจะดําเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก็ได้
� องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและ
เหมาะสม  

กองการพสัดุภาครัฐ



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างที4ปรึกษา

จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน

-วงเงนิเกนิ 5 แสนบาท
 แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน    
 ให้อยู่ในดุลพนิิจ
-วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท 
ให้เผยแพร่เพื4อรับฟัง
ความคดิเห็น
-รัฐวสิาหกจิ จะ
กาํหนดแตกต่างได้ 
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวนิิจฉัย

อาจนําร่างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพื4อรับฟังความคดิเห็น

จากผู้ประกอบการ
ก่อนกไ็ด้ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดทาํรายงานขอซื�อขอจ้าง

**   ก่อนการซื	อหรือจ้างแต่ละวธิี  ต้องทาํรายงานขอซื	อหรือขอจ้าง**

     

17

หลักการ

เจ้าหน้าที4

หัวหน้าเจ้าหน้าที4

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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� เหตุผลความจําเป็นที4ต้องซื�อหรือจ้าง
� ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างที4จะซื�อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
� ราคากลางของพสัดุที4จะซื�อหรือจ้าง
� วงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิที4ประมาณว่าจะซื�อหรือจ้างในครั�งนั�น 
� กาํหนดเวลาที4ต้องการใช้พสัดุนั�น  หรือให้งานนั�นแล้วเสร็จ  
� วธิีจะซื�อหรือจ้าง และเหตุผลที4ต้องซื�อ/จ้างโดยวธิีนั�น
� หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
� ข้อเสนออื4น ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั�งคณะกรรมการต่าง ๆ ที4จําเป็น

ในการซื�อหรือจ้าง การออกเอกสารซื�อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 

18
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คณะกรรมการซื�อหรือจ้าง
คณะกรรมการ

พจิารณาผล
การประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์
คณะกรรมการ

พจิารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื�อหรือจ้าง

โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ
ซื�อหรือจ้าง

โดยวธิีคดัเลือก

กองการพสัดุภาครัฐ
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�   ประธาน 1 คน
�   กรรมการอื4นอย่างน้อย 2 คน 
      ยกเว้น งานจ้างที4ปรึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน
�   แต่งตั�งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือที4เรียกชื4ออย่างอื4น โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าที4และความรับผดิชอบ
ของผู้ที4ได้รับแต่งตั�งเป็นสําคญั
        ในกรณจีําเป็นหรือเพื4อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั�ง
บุคคลอื4นร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จํานวนกรรมการที4เป็น
บุคคลอื4นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ4ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพสัดุภาครัฐ
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         ในการซื�อหรือจ้างครั�งเดยีวกนั ห้ามแต่งตั�งผู้ที4เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซื� อหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ
         คณะกรรมการซื�อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั�งผู้ชํานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี4ยวกับงานซื�อหรือจ้างนั�นๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ4งหนึ4ง 
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั�ง

มตกิรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
   เพิ4มอกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ทาํบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมสี่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื�อหรือจ้าง

      ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกบัผู้ยื4นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื�อหรือจ้างครั�งนั�น  
ทั�งนี�  การมีส่วนได้เสียในเรื4อง
ซึ4งที4ประชุมพจิารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวธิีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

      หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบั
ผู้ยื4นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื�อ
หรือจ้างครั�งนั�น ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั�นลาออกจากการเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที4ตนได้รับแต่งตั�งนั�น และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื4อ
สั4งการตามที4เห็นสมควรต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ



วธิีการซื�อหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

ม ี3 วธิี

3. วธิีเฉพาะ
เจาะจง

2. วธิีคดัเลือก

1. วธิีประกาศ
เชิญชวนทั4วไป

- วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธิีประกวดราคาอเิลก็- 
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธิีสอบราคา
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การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร

e-market
e-bidding สอบราคา

- การให้หรือขายเอกสารให้ดาํเนินการไป
พร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
- วงเงนิเกนิ 5 แสน แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ
- เกนิ 5 ล้าน แต่ไม่เกนิ 10 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 10 วนัทําการ
- เกนิ 10 ล้าน แต่ไม่เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 12 วนัทําการ
- เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วนัทําการ

เผยแพร่
ประกาศ

และเอกสาร
ไม่น้อยกว่า 
3 วนัทําการ

- การให้หรือขายเอกสาร
ให้ดาํเนินการไปพร้อม
กบัการเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสาร
- เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
5 วนัทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ
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e - catalog
ผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า(UNSPSC)
- คุณสมบตัิ

Market

   หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบตัิสินค้า 
- จํานวน
ผู้ค้า
- คุณสมบตัิ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา
- สนิคา้
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลบั

e-Market

ผูช้นะ
การเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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วธิีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุที4มีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
ที4ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั4วไป มีมาตรฐาน ซึ4งกาํหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื�อสินค้าหรืองานจ้างที4กาํหนดไว้ในระบบ e - catalog กระทําได้  2 ลกัษณะ 
ดงันี�

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุครั�งหนึ4ง 

ซึ4งมีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ

ครั�งหนึ4ง ซึ4งมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวธิ ีe - market

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารการซื้อหรือจ้างดว้ยวิธตีลาดอิเล็กทรอนกิส์ 
  ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด 

การจัดทาํเอกสารซื�อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ4ง ถ้าจําเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามที4
กาํหนดไว้ในแบบและไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าจะมปีัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซื�อหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวนดงักล่าวไปให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

การกาํหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื�อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ4ง 
ให้กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้าง
โดยกาํหนดเป็นวนั เวลา ทาํการเท่านั�น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื�อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - market

เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารการซื้อหรือการจ้างดว้ยวิธตีลาดอิเล็กทรอนกิส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ
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เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

    
  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4ดาํเนินการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซื�อหรือจ้าง ด้วยวธิี e – market
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 วนัทําการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที4ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั�น

ส่งกลบัเจ้าหน้าที4เพื4อแก้ไข

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธิี e – market
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กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ/
ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ

มีสินค้าหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคล้อง
กับที่หนว่ยงานของรัฐกาํหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP

      สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธิี e – market 
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     ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที4ไม่ได้ลงทะเบียน และยงัไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ 
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 

ที4ได้รับทราบข้อมูลประกาศจากเวบ็ไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 
สามารถดาํเนินการดงันี�

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog

 ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินค้า/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินค้า/บริการ 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั�งนี� ต้องดาํเนินการก่อนการเสนอราคา**

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธิี e – market (ต่อ)
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- กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

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

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดังนี�
1. เมื4อถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เมื4อถึง

กาํหนดเวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพื4อเสนอราคา
ผ่านระบบ e - GP 

2. เมื4อเสนอราคาแล้วต้องยืนยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคา
ได้เพยีงครั�งเดยีวเท่านั�น

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

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดังนี�
     1. เมื4อถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 
มายงัส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวนั เวลา ที4หน่วยงานของรัฐกาํหนด
     2. เมื4อถึงกาํหนดวนัเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื4อลงทะเบียนและ
ทดสอบระบบ ภายในเวลาที4ส่วนราชการกาํหนด (ลงทะเบียน 15 นาท ีและ
ทดสอบ 15 นาท)ี
     3. เริ4มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาราชการ
ผ่านทางระบบ e – GP ทั�งนี� กระบวนการเสนอราคาให้กระทาํภายในเวลา
 30 นาท ี โดยจะเสนอราคากี4ครั�งกไ็ด้

การเสนอราคาโดยวธิี e – market (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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การพจิารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคา
หลายราย

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

   ให้เสนอความเห็นให้
ซื�อ/จ้าง จากรายที4เสนอ

ราคาตํ4าสุด กรณมีีผู้
เสนอราคาตํ4าสุดเท่ากนั
หลายราย ให้พจิารณา

ผู้ที4เสนอราคา
ในลาํดบัแรก

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ

ความเห็นให้
รับราคา

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น

ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4เสนอ
ความเห็นเพื4อยกเลกิ 

และดาํเนินการใหม่ 
หรือใช้วธิีคดัเลือก

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวธิีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 

กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้าง
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั�นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที4เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้างหรือต่อรองราคา
แล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที4สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้างไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง 
ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที4เหมาะสม ให้เสนอซื�อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั�น

(2) ถ้าทําตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที4เห็นสมควรซื�อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้อมกนั โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายตํ4าสุดในครั�งนั�นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที4เหมาะสม ให้เสนอซื�อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั�น

(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4
เพื4อพจิารณายกเลกิการซื�อหรือจ้างในครั�งนั�น ทั�งนี� การดาํเนินการซื�อหรือจ้างครั�งใหม่ให้นําความ
ในข้อ 38 วรรคสาม มาใช้บังคบัโดยอนุโลม
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หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ 
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้างแล้ว

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

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก

- ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่กําหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
         รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก 

หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน่วยงานของรัฐ

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

จัดทาํ

ประชาชนทั4วไป

เผยแพร่/รับฟังความคดิเห็น
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

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

     การซื�อหรือจ้างครั�งหนึ4ง ซึ4งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที4ไม่ได้กาํหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ดาํเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธิีการที4กรมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ

39



การจัดทําเอกสารการซื้อหรือจ้างดว้ยวธิ ีe - Bidding

-ให้เจ้าหน้าที4จัดทาํร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาซื�อหรือจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ ที4คณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด 

-  การทาํเอกสารซื�อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจําเป็นต้องมขี้อความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากแบบที4คณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามที4กาํหนดไว้ในแบบ
และไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมปีัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซื�อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ดงักล่าวไปให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

-  การกาํหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื�อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ให้กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้าง
โดยกาํหนดเป็นวนั เวลา ทาํการ เท่านั�น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ

40



ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การจัดหาที4มคีวามจําเป็นโดยสภาพของการซื�อหรือจ้างจะต้องกาํหนด
เงื4อนไขไว้ในเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ผู้ยื4นข้อเสนอ
นําตวัอย่างพสัดุที4เสนอมาแสดงเพื4อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้ผู้ยื4นข้อเสนอนําตวัอย่างพสัดุนั�นมาแสดงเพื4อทดลอง 
หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานที4ที4หน่วยงานของรัฐกาํหนด 

กรณีการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครั�งใดที4กาํหนดให้ต้องมเีอกสารหรือ
รายละเอยีดในส่วนที4เป็นสาระสําคญัประกอบการเสนอราคาของผู้ยื4นข้อเสนอที4ยื4น
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอยีดดังกล่าว
มปีริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื4นข้อเสนอในการนําเข้าระบบให้หน่วยงาน
ของรัฐกาํหนดให้ผู้ยื4นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอยีดนั�นพร้อมสรุปจํานวนเอกสาร
หรือรายละเอยีดดงักล่าวมาส่ง ณ ที4ทาํการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยให้
ลงลายมือชื4อของผู้ยื4นข้อเสนอ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี กาํกบั
ในเอกสารหรือรายละเอยีดนั�นด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การกาํหนดวนัให้ผู้ยื4นข้อเสนอนําตัวอย่างพสัดุที4เสนอมาแสดงเพื4อ
ทดลอง หรือทดสอบหรือนําเสนองาน หรือนําเอกสารหรือรายละเอยีดมาส่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดเป็นวนัใดวนัหนึ4งภายใน 5 วนัทาํการ นับถัดจาก
วนัเสนอราคา เว้นแต่ การดําเนินการที4ไม่อาจดําเนินการวนัใดวนัหนึ4งได้ 
ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณากาํหนดมากกว่า 1 วนัได้ แต่จํานวนวนัดังกล่าว
ต้องไม่เกนิ 5 วนัทาํการ นับถัดจากวนัเสนอราคา ทั�งนี�  ให้ระบุไว้เป็นเงื4อนไข
ในเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ชัดเจน

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื4อรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีี4อยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ 
เพื4อรับฟังความคดิเห็นฯ

- การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะของพสัดุที4จะซื�อหรือจ้าง พร้อมร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี�
(1) การซื�อหรือจ้างครั�งหนึ4ง ซึ4งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของ
หน่วยงานของรัฐที4จะให้มีการเผยแพร่เพื4อรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้
(2) การซื�อหรือจ้างครั�งหนึ4ง ซึ4งมีวงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพื4อรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ
            รัฐวสิาหกจิใดมีความจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที4กาํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
     เพื4อขอความเห็นชอบ และเมื4อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรับฟงัความคิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าที4ดาํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซื�อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที4กาํหนด

การรับฟัง
ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

 มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื4อรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีี4อยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ เพื4อให้ผู้ประกอบการมี
ความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที4จัดซื�อจัดจ้าง
โดยตรง โดยเปิดเผยตวั

การรับฟงัความคิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (ต่อ) 
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4จัดทาํรายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื4อขอความเห็นชอบ เมื4อได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4แจ้งผู้มคีวามคดิเห็น
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เมื4อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื�อ
หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4ดาํเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที4กาํหนด

เมื4อดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4จัดทาํ
รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซื�อหรือจ้างฯ ที4แก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื4อขอความเห็นชอบ

ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที4นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื�อ
หรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที4ปรับปรุง 

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีครั�งหนึ4ง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

 กรณมีผีู้เสนอ
ความคดิเห็น

การรับฟงัความคิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (ต่อ) 
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) 

วงเงนิที4จัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้คาํนึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัทําเอกสารเพื4อ

ยื4นข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ทาํการ

เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ทาํการ

เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ทาํการ

เกนิ 50,000,000 บาท ขึ�นไป ไม่น้อยกว่า 20 ทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ

   รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที4กาํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพื4อขอความเห็นชอบ และเมื4อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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การซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - Bidding

 หากหน่วยงานของรัฐได้กาํหนดรายละเอยีดของประกาศหรือเอกสารซื�อหรือจ้าง
ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุที4จะซื�อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที4เป็นสาระสําคญัตามแบบที4
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ไม่ว่าทั�งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลกิ
การดาํเนินการซื�อหรือจ้างในครั�งนั�น แล้วดาํเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป  

เมื4อถึงกาํหนดวนัเสนอราคาด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที4กาํหนด โดยสามารถ
เสนอราคาได้เพยีงครั�งเดยีว

การกาํหนดวนัเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลื4อน หรือเปลี4ยนแปลงกาํหนด
วนัเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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  เมื4อสิ�นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี�
(๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื4นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจํานวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื4อกาํกบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื4นข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ยื4นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอยีดที4กาํหนดให้จัดส่งใน
ภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้วคดัเลือกผู้ยื4นข้อเสนอที4ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยื4นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุที4มีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะที4ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ4มเตมิจากผู้ยื4นข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ยื4นข้อเสนอ
เปลี4ยนแปลงสาระสําคญัที4เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื4นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐได้กาํหนด ให้คณะกรรมการตดัรายชื4อของผู้ยื4นข้อเสนอรายนั�น

ในกรณทีี4ผู้ยื4นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐกาํหนด  ในส่วนที4มิใช่สาระสําคญั และ
ความแตกต่างนั�นไม่มีผลทําให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรน
การตดัสิทธิjผู้ยื4นข้อเสนอรายนั�น

กองการพสัดุภาครัฐ
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(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ยื4นข้อเสนอที4ถูกต้อง และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
ตามหลกัเกณฑ์ที4กาํหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงลาํดบัผู้ที4เสนอราคาตํ4าสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

      ในกรณทีี4ผู้ยื4นข้อเสนอรายที4คดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที4กาํหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ที4เสนอราคาตํ4ารายถัดไป หรือผู้ที4ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามลาํดบั แล้วแต่กรณี

(4) จัดทํารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื4อพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั�งนี� รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี�

(ก) รายการพสัดุที4จะซื�อหรือจ้าง
(ข) รายชื4อผู้ยื4นข้อเสนอ ราคาที4เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื4นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื4อผู้ยื4นข้อเสนอที4ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื4นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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 เมื4อพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผีู้ยื4นข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือ
มผีู้ยื4นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื4อนไขที4กาํหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4เพื4อยกเลกิการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ครั�งนั�น แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรที4จะ
ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผู้ยื4นข้อเสนอรายนั�น 
และจัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กรณไีม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื4อนไขที4กาํหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4เพื4อยกเลกิและดาํเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พจิารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะสั�งให้ดาํเนินการซื�อหรือจ้างโดยวธิี
คดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซื�อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลือกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื4น 
ให้เริ4มกระบวนการซื�อหรือจ้างใหม่

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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(1) แจ้งผู้ที4เสนอราคารายที4คณะกรรมการเห็นสมควรซื�อหรือจ้างนั�นผ่านระบบฯ เพื4อ
ต่อรองราคาให้ตํ4าสุดเท่าที4จะทาํได้ หากผู้ที4เสนอราคารายนั�นยอมลดราคาและยื4นใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที4เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที4สูงกว่านั�น
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที4สูงกว่า
วงเงนิที4จะซื�อหรือจ้างนั�นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา
ที4เหมาะสม กใ็ห้เสนอซื�อหรือจ้างจากผู้ที4เสนอราคารายนั�น

(2) ถ้าดาํเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที4เสนอราคาที4คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื�อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื4อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยื4นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในกาํหนดระยะเวลาอนัสมควร 

หากรายใดไม่ยื4นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั�นยืนราคาตามที4เสนอไว้เดมิ หากผู้ที4
เสนอราคาตํ4าสุดในการเสนอราคาครั�งนี�เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง หรือสูงกว่า
แต่ส่วนที4สูงกว่านั�นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที4เหมาะสม 
กใ็ห้เสนอซื�อหรือจ้างจากผู้ที4เสนอราคารายนั�น
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา)



(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจ
ว่าจะยกเลกิการซื�อหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิ4มเติม หรือลดรายการ ลดจํานวน 
หรือลดเนื�องาน 

หากการดาํเนินการดงักล่าวทําให้ลําดบัของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี�ยนแปลงไป
จากเดมิ ถือว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื	อ
หรือจ้างในครั	งนั	น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการ
โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะสั4งให้ดาํเนินการซื�อหรือจ้าง
โดยวธิีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 
แล้วแต่กรณี กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซื�อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลือก
หรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื4น ให้เริ4มกระบวนการซื�อหรือจ้างใหม่

กองการพสัดุภาครัฐ

52

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) (ต่อ)



เมื4อราคาของผู้ที4ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
แจ้งผู้ที4เสนอราคารายที4คณะกรรมการเห็นสมควรซื�อหรือจ้างนั�นผ่านทางระบบเพื4อต่อรองราคา
ให้ตํ4าสุดเท่าที4จะทาํได้ หากยอมลดราคาและยื4นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาที4เสนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที4สูงกว่านั�นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิ
ที4จะซื�อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนที4สูงกว่าวงเงนิที4จะซื�อหรือ
จ้างนั�นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที4จะซื�อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที4เหมาะสม กใ็ห้เสนอซื�อ
หรือจ้างจากผู้ที4เสนอราคารายนั�น 

หากดาํเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า
จะขอเงนิเพิ4ม หรือยกเลกิการซื�อหรือจ้างในครั�งนั�นและดาํเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลด ีจะสั4งให้ดาํเนินการซื�อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธิี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซื�อ
หรือจ้างโดยวธิีคดัเลือกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื4น ให้เริ4มกระบวนการซื�อหรือจ้างใหม่
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 
(ต่อ)



เมื4อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอีาํนาจอนุมตัสิั4งซื�อสั4งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที4กรมบัญชีกลาง
กาํหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที4ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั�น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที4กรมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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 วธิีการซื�อหรือจ้าง โดยวธิีสอบราคา

�วธิีสอบราคา คือ การซื�อหรือจ้างครั�งหนึ4งเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 

5,000,000 บาท 

� - ให้กระทาํได้ในกรณทีี4หน่วยงานของรัฐนั�นตั�งอยู่ในพื�นที4ที4มีข้อจํากดั

ในการใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ทาํให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบ

ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

�       ทั�งนี� ให้เจ้าหน้าที4ระบุเหตุผลความจําเป็นที4ไม่อาจดําเนินการซื�อ

หรือจ้างด้วยวธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ไว้ในรายงานขอซื�อหรือขอจ้างด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั�งคณะกรรมการขึ�นมาคณะหนึ4ง หรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที4หรือบุคคลใดบุคคลหนึ4ง

เพื4อ       - จัดทาํร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ

- รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ รวมทั�ง

             - กาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

2. ผู้มีหน้าที4จัดทาํเอกสารสอบราคา =  เจ้าหน้าที4

3. ผู้มีหน้าที4ลงนามในการทาํเอกสารสอบราคา  =  หัวหน้าเจ้าหน้าที4

กองการพสัดุภาครัฐ
 วธิีการซื�อหรือจ้าง โดยวธิีสอบราคา
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   การดาํเนินการโดยวธิีสอบราคา
�หน่วยงานอาจนําร่างประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธิีสอบราคา เผยแพร่

เพื4อรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการก่อนกไ็ด้

    - เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ                      -กรมบัญชีกลาง

                                                                                               -หน่วยงานของรัฐ
             -สถานที4ปิดประกาศ
             ของหน่วยงานของรัฐ     

      - เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า  3  วนัทาํการ

     - กรณทีี4หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้างฯ เผยแพร่

เพื4อรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นําความเรื4องการรับฟังความคดิเห็น
วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ

57



      การดาํเนินการโดยวธิีสอบราคา
� หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื�อขอจ้างและร่างประกาศ

และเอกสารซื�อหรือจ้างฯ

        - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4 = เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธิีสอบราคา  ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานของรัฐ    เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 
5 วนัทําการ

       - การให้หรือขาย เอกสารสอบราคา ให้กระทําพร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ  

        - ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้ สตง. 
ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์

        -  กาํหนดวนั เวลา และสถานที4ในการขอรับเอกสารซื�อหรือจ้าง (เริ4มต้นวนัประกาศเผยแพร่ 
ถึงวนัสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่) 

       - กาํหนดวนั เวลา ในการยื4นข้อเสนอ (กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของเผยแพร่
การประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้าง  =  โดยกาํหนดเป็นวนั เวลาทําการ เพยีงวนัเดยีว)

กองการพสัดุภาครัฐ
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การดาํเนินการโดยวธิีสอบราคา
 

�        กรณีที4จะต้องมีการชี�แจงรายละเอียดหรือการชี�สถานที4 ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา 
และสถานที4ในการชี�แจงรายละเอยีดหรือการชี�แจงสถานที4ในเอกสารสอบราคาด้วย

�        ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที4จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ4มเติมหรือมีการชี�สถานที4อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที4เป็นสาระสําคัญซึ4งมี
ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั� งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคา
เพิ4มเติม 

�         การชี�แจงรายละเอียดหรือการชี�สถานที4ตามวรรคสอง ให้ผู้ที4รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั�น
จัดทาํบนัทกึการชี�แจงรายละเอยีดหรือการชี�สถานที4เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลกัฐานทุกครั�ง

� ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื4อนวัน เวลา การรับซอง  
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณดี้วย

� เมื4อถึงกาํหนดวนัยื4นซองสอบราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลื4อน หรือเปลี4ยนแปลงกาํหนด
วนัยื4นซองสอบราคา 

กองการพสัดุภาครัฐ
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การดาํเนินการโดยวธิีสอบราคา
 

   - ผู้ยื4นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ

                                  - ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื4นตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อม
รับรองเอกสารหลกัฐานที4ยื4นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ

      - เจ้าหน้าที4ลงรับโดยไม่เปิดซอง

      - ระบุวนัและเวลาที4รับซอง

                                     - ออกใบรับให้แก่ผู้ยื4นซอง

                                     - ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

                                       ต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา โดยพลนั                                

 การรับซอง 

กองการพสัดุภาครัฐ

การยื4นซอง 
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การดาํเนินการโดยวธิีสอบราคา
 � คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

          (1)  เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  + กรรมการทุกคน
                 ลงลายมือชื4อกาํกบั

          (2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ และพสัดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี

                - คดัเลือกผู้ที4ยื4นข้อเสนอไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยื4นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

          (3) พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื4นข้อเสนอที4ถูกต้องตาม (2) และ

                 - พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ที4กาํหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา

                 - จัดเรียงลาํดบัผู้ที4เสนอราคาตํ4าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

          (4) จัดทํารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4 

กองการพสัดุภาครัฐ
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(ก)

(ข) (ค) (ง)

การซื�อหรือจ้าง โดยวธิีคดัเลือก
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)
ก. กรณใีช้วธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปแล้วไม่มผีู้ยื4นข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

ข. กรณพีสัดุที4ต้องการจัดซื�อจัดจ้างมคีุณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมจีํานวนจํากดั

ค. กรณมีคีวามจําเป็นเร่งด่วนที4ต้องใช้พสัดุนั�นอนัเนื4องมาจากเกดิเหตุการณ์ที4ไม่อาจคาดหมายได้           
   ซึ4งหากใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปจะทาํให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ

ง. กรณพีสัดุที4โดยลกัษณะการใช้งาน หรือมขี้อจํากดัทางเทคนิคที4จําเป็นต้องระบุยี4ห้อเป็นการเฉพาะ

จ. กรณพีสัดุที4จําเป็นต้องซื�อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ฉ. กรณเีป็นพสัดุที4ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานที4ต้องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ 
    หรือที4เกี4ยวกบัความมั4นคงของประเทศ

ช. กรณงีานจ้างซ่อมพสัดุที4จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้

ซ. กรณอีื4นที4กาํหนดในกฎกระทรวง
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(ก) (ข) (ค) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
การดาํเนินการ

1

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซื�อขอจ้าง

2

3

คกก. จัดซื�อจัดจ้างโดยวธิีคดัเลือก
ทาํหนังสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที4ได้รับหนังสือ
เชิญชวน ยื4นเสนอราคาตามวนั 

เวลา ที4หน่วยงานของรัฐกาํหนด

- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ
ที4มคีุณสมบตัิให้เข้ายื4น
ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เว้นแต่ ในงานนั�น มี
ผู้ประกอบการที4มคีุณสมบตัิ
ตรงตามที4กาํหนดน้อยกว่า 
3 ราย ทั�งนี� ให้คาํนึงถึง
การไม่มผีลประโยชน์
ร่วมกนัของผู้ที4เข้ายื4น
ข้อเสนอด้วย
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที4คณะกรรมการซื�อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลือก

     จัดทาํหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการที4มีคุณสมบัตติรงตามที4
กาํหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย และจัดทาํบัญชีรายชื4อผู้ประกอบการที4
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
     รับซองข้อเสนอเฉพาะรายที4คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั�น 
พร้อมจัดทาํบัญชีรายชื4อผู้มายื4นข้อเสนอ                                              
     (เมื4อพ้นกาํหนดเวลายื4นซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลกัฐานฯ ต่าง ๆ
และพสัดุตัวอย่างเพิ4มเติม)
     เปิดซองข้อเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื4น
ข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือชื4อกาํกบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที4คณะกรรมการซื�อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลือก (ต่อ)

     ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา
ต่าง ๆ ของผู้ยื4นข้อเสนอราคา
     พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื4นข้อเสนอที4ถูกต้องตามที4
กาํหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน แล้วให้เสนอซื�อหรือจ้างจากผู้ยื4นข้อเสนอ
รายที4ได้รับคดัเลือกไว้ ซึ4งเสนอราคาตํ4าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด  
ตามเกณฑ์การพจิารณาผลที4หน่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
     จัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
     หัวหน้าเจ้าหน้าที4
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(ก)

การซื�อหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
ก. กรณใีช้วธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปและวธิีคดัเลือก หรือใช้วธิีคดัเลือกแล้วแต่ไม่มผีู้ยื4นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ
     การคดัเลือก
ข. กรณจีดัซื�อจดัจ้างพสัดุที4มกีารผลติ จาํหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั4วไป และมวีงเงินในการจดัซื�อจดัจ้างครั�งหนึ4งไม่เกนิ
    วงเงินตามที4กฎกระทรวงกาํหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)
ค. กรณจีดัซื�อจดัจ้างพสัดุที4มผีู้ประกอบการซึ4งมคีุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือมผีู้ประกอบการเพยีงรายเดยีว
     ในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอื4นที4จะใช้ทดแทนได้
ง. กรณมีคีวามจาํเป็นต้องใช้พสัดุนั�นโดยฉุกเฉิน เนื4องจากเกดิอบุัตภิัย/ภัยธรรมชาต ิหรือโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมาย
    ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซื�อจดัจ้างโดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปหรือวธิีคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าเสียหาย
    อย่างร้ายแรง
จ. กรณเีป็นพสัดุที4เกี4ยวพนักบัพสัดุที4ได้ทาํการจดัซื�อจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจาํเป็นต้องทาํการจดัซื�อจดัจ้างเพิ4มเตมิ
    หรือต่อเนื4องในการใช้พสัดุนั�น 
ฉ. กรณเีป็นพสัดุที4จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
ช. กรณเีป็นพสัดุที4เป็นที4ดนิหรือสิ4งปลูกสร้างซึ4งจาํเป็นต้องซื�อเฉพาะแห่ง
ซ. กรณอีื4นที4กาํหนดในกฎกระทรวง
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(ก)
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที4มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั�นโดยตรง หรือจากผู้ยื4น
ข้อเสนอในการซื�อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั4วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ4งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื4นเสนอ
ราคา ทั�งนี� หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที4เห็นสมควรซื�อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาที4ประมาณได้ หรือราคาที4คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที4จะทําได้

(ข)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที4มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั�นโดยตรงมายื4นราคา 
หากเห็นว่าราคาที4เสนอนั�นยงัสูงกว่าราคาในท้องถิ4น หรือราคาหรือราคาที4ประมาณได้ หรือราคาที4
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที4จะทําได้

(ค)
กรณีจําเป็นต้องทําการจัดซื�อจัดจ้างเพิ4มเติมหรือต่อเนื4องจากพัสดุที4ได้จัดซื�อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) 

ให้เจรจากบัผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ4งยังไม่สิ�นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื4อขอให้มีการซื�อหรือจ้าง

ตามรายละเอียด และราคาที4ตํ4ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื4อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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การซื�อหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



(ง) กรณตีามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดาํเนินการโดยวธิีเจรจาตกลงราคา

(จ)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที4ดนิหรือสิ4งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นว่า ราคาที4เสนอนั�นยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที4คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที4จะทาํได้

    กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที4เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที4มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั�นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4ซื�อหรือจ้างภายในวงเงินที4ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

 ในกรณทีี4มคีวามจําเป็นเร่งด่วนที4เกดิขึ�นโดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน 

ให้เจ้าหน้าที4หรือผู้ที4รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั�นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื4อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ

68

การซื�อหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอสําหรับการซื�อหรือจ้าง

1

การซื�อหรือจ้างพสัดุ
ที4มกีารกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุ
ที4เป็นมาตรฐาน มคีุณภาพดี
เพยีงพอตามความต้องการ

ใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐแล้ว 

ให้ใช้เกณฑ์ราคา โดยคดัเลือก
ผู้เสนอราคาตํ4าสุด เป็นผู้ชนะ

2

การซื�อหรือจ้างพสัดุที4มีความซับซ้อน 
มีเทคโนโลยสีูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จาํเป็นต้องคดัเลือกพสัดุมีคุณภาพดี

ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
ของรัฐนั�น และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื4นโดยพจิารณา
คดัเลือกผู้ยื4นข้อเสนอที4มีคุณภาพ
และคุณสมบัตถิูกต้อง ครบถ้วน 

ซึ4งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
หากไม่อาจเลือกเกณฑ์อื4นประกอบ 

และจาํเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีว 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา

3

การซื�อหรือจ้างที4มีการกาํหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะที4จะต้องคาํนึงถึงเทคโนโลยขีอง
พสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื4นข้อเสนอ 

ซึ4งอาจจะมีข้อเสนอที4ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ

พจิารณา ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนด
เป็นเงื4อนไขให้มีการยื4นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออื4นแยกมาต่างหาก 
และให้พจิารณาคดัเลือกผู้ที4ได้คะแนน
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื4น

ที4ผ่านเกณฑ์ขั�นตํ4าตามที4หน่วยงานของรัฐ
กาํหนด แล้วให้พจิารณา

ตามข้อ 1 หรือ 2

         วธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปหรือวธิีคดัเลือก ให้พจิารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
       และวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคญั ตามหลกัเกณฑ์ดงันี�

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มอีาํนาจเหนือขึ�นไปหนึ4งชั�น

วธิีประกาศเชิญชวน
ทั4วไป

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

วธิีคดัเลือก ไม่เกนิ 100,000,000  บาท เกนิ 100,000,000  บาท

วธิีเฉพาะเจาะจง ไม่เกนิ 50,000,000  บาท เกนิ 50,000,000  บาท

อาํนาจในการสั4งซื�อหรือสั4งจ้าง

    สําหรับรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย
เพื4อขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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ประเภทของผู้มีอาํนาจเหนือขึ�นไปหนึ4งชั�น
กองการพสัดุภาครัฐ

71

1. ราชการส่วนกลางที4มฐีานะเทยีบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมภิาค ปลดักระทรวงต้นสังกดัของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณ

3. ราชการส่วนท้องถิ4น ผู้ว่าราชการจังหวดั

4. รัฐวสิาหกจิ คณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิ

5. มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ สภามหาวทิยาลยั
6. ส่วนราชการที4ขึ�นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธิการวุฒิสภา สํานักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั�นเป็นผู้ใช้อาํนาจ
เหนือขึ�นไปหนึ4งชั�น 

7. กรณนีอกเหนือจากที4กาํหนดไว้ ตาม (1) – (6) ผู้บงัคบับญัชา ผู้กาํกบัดูแล หรือผู้ควบคุม
ชั�นเหนือขึ�นไปหนึ4งชั�น แล้วแต่กรณี

8. กรณไีม่มผีู้บงัคบับญัชา ผู้กาํกบัดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั�นเป็นผู้ใช้อาํนาจ
เหนือขึ�นไปหนึ4งชั�นเอง



วธิีประกาศ
เชิญชวนทั4วไป

วธิีคดัเลือก

วธิีเฉพาะ  
เจาะจง

ใช้กบังานที4ไม่ซับซ้อน งานที4มีลกัษณะเป็น
งานประจาํของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที4
มีมาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมีที4ปรึกษา
ซึ4งทํางานนั�นได้เป็นการทั4วไป โดย
หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที4ปรึกษา
ที4มีคุณสมบัตติรงตามเงื4อนไขที4กาํหนดให้
เข้ายื4นข้อเสนอกาํหนด 

ใช้กบักรณทีี4ใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป
แล้วไม่ผลด ีหรือเป็นกรณทีี4เป็นงาน
ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก หรือกรณี
เป็นงานจ้างที4มีที4ปรึกษาจาํนวนจาํกดั 
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ที4ปรึกษาที4มีคุณสมบัตติรงตามเงื4อนไข
ที4กาํหนดซึ4งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายื4นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที4มี
ที4ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย

ใช้กบักรณทีี4ใช้ทั�งวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปและ
วธิีคดัเลือก หรือใช้วธิีคดัเลือกแล้วไม่ได้ผลด ีหรือ
กรณมีีวงเงนิค่าจ้างไม่เกนิวงเงนิตามที4กาํหนด
ในกฎกระทรวง หรือกรณจี้างที4ปรึกษารายเดมิ
ทําต่อจากงานที4ได้ทําไว้แล้ว หรือกรณเีป็นงาน
จ้างที4มีที4ปรึกษาในงานที4จะจ้างนั�นจาํนวนจาํกดั
และมีวงเงนิค่าจ้างครั�งหนึ4งไม่เกนิวงเงนิตามที4
กาํหนดในกฎกระทรวง หรือกรณใีนงานนั�น
มีที4ปรึกษาเพยีงรายเดยีว หรือกรณเีป็นงานที4มี
ความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที4เกี4ยวกบัความมั4นคง
ของชาต ิให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที4ปรึกษาที4
มีคุณสมบัตติรงตามเงื4อนที4กาํหนดรายใดรายหนึ4ง
ให้เข้ายื4นข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราย

การจ้างที4ปรึกษา กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ

ขั�นตอนการจ้างที4ปรึกษา ทุกวธิี

การจดัทาํร่างขอบเขตของงานจ้างที4ปรึกษา

           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั� งคณะกรรมการขึ�นมา
คณะหนึ4ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที4หรือบุคคลใดบุคคลหนึ4ง จัดทํา
ร่างขอบเขตของงานจ้างที4ปรึกษา รวมทั�งกาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา
คดัเลือกข้อเสนอ 
          องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไป
ตามที4หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาํหนดตามความเหมาะสม

การจ้างที4ปรึกษา
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กองการพสัดุภาครัฐ

การจัดทาํรายงานขอจ้างที4ปรึกษา 
           ให้เจ้าหน้าที4จัดทํารายงานขอจ้างที4ปรึกษาเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4 

การแต่งตั�งคณะกรรมการฯ
           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั�งคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างที4ปรึกษาขึ�น เพื4อปฏิบัติการตามระเบียบนี� พร้อมกับกําหนด
ระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ

การจ้างที4ปรึกษา
ขั�นตอนการจ้างที4ปรึกษา ทุกวธิี (ต่อ)
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คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที4ปรึกษา
มี 4 คณะ ได้แก่

การจ้างที4ปรึกษา
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กองการพสัดุภาครัฐ

จนท. หน.หน่วยงานของรฐั

ตามรายการ ดงันี�

รายงานขอจ้างที4ปรึกษา

การจ้างที4ปรึกษา

1. เหตุผลและความจําเป็นที4ต้องจ้างที4ปรึกษา 
2. ขอบเขตของงานจ้างที4ปรึกษา 
3. คุณสมบัตขิองที4ปรึกษาที4จะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างที4ปรึกษา 

6. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที4ปรึกษา 
7. วธิีจ้างที4ปรึกษา และเหตุผลที4ต้องจ้างที4ปรึกษาโดยวธิีนั�น
8. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
9. ข้อเสนออื4นๆ (เช่น แต่งตั�ง คกก.)

5. วงเงนิที4จะจ้างที4ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณถ้าไม่มีวงเงนิ
ดงักล่าว ให้ระบุวงเงนิที4ประมาณว่าจะจ้างในครั�งนั�น

                   เจ้าหน้าที4ทาํรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื4อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบฯ รายงานที4เสนอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที4ดาํเนินการจ้างตามวธิีนั�นต่อไปได้ 76



กองการพสัดุภาครัฐ

ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป

1. ขั�นตอนเริ4มต้น
- ให้เจ้าหน้าที4จัดทาํเอกสารจ้างที4ปรึกษาโดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ทาํรายงานขอจ้างที4ปรึกษา  โดยเจ้าหน้าที4ทาํรายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4

- แต่งตั�งคณะกรรมการฯ
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2. ขั�นตอนการประกาศเผยแพร่
-  เมื4อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที4ปรึกษาแล้ว 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที4ปรึกษาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที4ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ  

- การให้เอกสารจ้างที4ปรึกษา รวมทั�งเอกสารที4เกี4ยวข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบั
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที4ปรึกษา เพื4อให้ที4ปรึกษาที4ประสงค์จะเข้ายื4น
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที4ปรึกษาตั�งแต่วันเริ4มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที4ปรึกษา

- ให้กาํหนดวนั เวลาในการยื4นข้อเสนอเป็นวนัทาํการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก
วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที4ปรึกษา
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3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที4ปรึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี�

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื4อกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของที4ปรึกษาผู้ยื4น
ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอที4ไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยื4นเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคีุณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพที4ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ
กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างที4ปรึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิ4มเติมจากที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายใด
กไ็ด้ แต่จะให้ที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายใดเปลี4ยนแปลงสาระสําคญัที4เสนอไว้แล้วมไิด้ 

- ที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ        
ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื4อของที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายนั�น
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โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที4ปรึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี�

- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายที4ถูกต้อง และพจิารณาเลือกรายที4
เสนอราคาตํ4าสุด และจัดลาํดบั

- กรณทีี4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายที4คดัเลือกไว้ซึ4งเสนอราคาตํ4าสุด ไม่เข้าทาํสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาที4กาํหนดตามเอกสารจ้างที4ปรึกษา ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ที4
เสนอราคาตํ4าสุดรายถัดไป

- กรณทีี4มทีี4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอเสนอราคาตํ4าสุดเท่ากนัหลายราย ให้เรียกที4ปรึกษาดงักล่าว
มาเสนอราคาใหม่ด้วยวธิีการยื4นซองข้อเสนอด้านราคา และพจิารณาเลือกรายที4เสนอราคาตํ4าสุด 
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที4ปรึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี�

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที4ได้รับไว้ทั�งหมดต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4เพื4อพจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย

(1) รายละเอยีดงานจ้างที4ปรึกษา

(2) รายชื4อที4ปรึกษา วงเงนิที4เสนอ และข้อเสนอของที4ปรึกษาทุกราย

(3) รายชื4อที4ปรึกษาที4ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั 

(4) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(5) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที4ปรึกษา   
ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

กรณีมผีู้ยื4นข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผีู้ยื4นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว
� ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

� หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรที4จะดาํเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกบัที4ปรึกษารายนั�น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป

กรณีที4ไม่มผีู้ยื4นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั�นไม่ได้รับการคดัเลือก 
� ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที4เพื4อพจิารณายกเลกิ

� หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปใหม่อาจไม่ได้
ผลด ีจะสั4งให้ดาํเนินการจ้างโดยวธิีคดัเลือก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวธิีเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการโดยวธิี
คดัเลือกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื4น     
ให้เริ4มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทาํ
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป (ต่อ)



กรณีที4ปรึกษารายที4สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที4จะจ้าง

(1) แจ้งที4ปรึกษารายที4
เห็นสมควรจ้างนั�น 

เพื4อต่อรองราคา

(2) เรียกที4ปรึกษาที4ผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกนั

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื4อยกเลกิ
/ดาํเนินการจ้างด้วยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปใหม่

/ดาํเนินการจ้างโดยวธิีคดัเลือก/วธิีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณกีไ็ด้

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีคดัเลือก

1. ขั�นตอนเริ4มต้น
- ทาํรายงานขอจ้างที4ปรึกษา  โดยเจ้าหน้าที4ทาํรายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4

- แต่งตั�ง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที4ปรึกษาโดยวธิีคดัเลือก 

- ให้เจ้าหน้าที4ขอรายชื4อที4ปรึกษาในสาขางานที4จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล    
ที4ปรึกษา กระทรวงการคลงั แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที4ปรึกษาฯ           
เพื4อดําเนินการต่อไป
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กองการพสัดุภาครัฐ

2. ขั�นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที4ปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี�

- จัดทาํหนังสือเชิญชวนที4ปรึกษาตามแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ให้เชิญชวนที4ปรึกษาที4มคีุณสมบัตติามที4กาํหนดให้เข้ายื4นข้อเสนอ               
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีที�ปรึกษาดงักล่าวน้อยกว่า 3 ราย        
โดยให้คาํนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้ายื4นข้อเสนอด้วย 

- เมื4อถึงกาํหนดวนั เวลาในการยื4นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที4ปรึกษา
พร้อมจัดทาํบัญชีรายชื4อที4ปรึกษาผู้มายื4นข้อเสนอ และหากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวแล้ว 
ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิ4มเตมิ
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีคดัเลือก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที4ปรึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี�

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื4อกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของที4ปรึกษาผู้ยื4น
ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอที4ไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยื4นเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคีุณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพที4ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ
กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างที4ปรึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิ4มเติมจากที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายใด
กไ็ด้ แต่จะให้ที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายใดเปลี4ยนแปลงสาระสําคญัที4เสนอไว้แล้วมไิด้ 

- ที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ        
ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื4อของที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอรายนั�น
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีคดัเลือก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที4ปรึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี�

- คดัเลือกข้อเสนอที4ถูกต้อง จัดลาํดบัคะแนนและพจิารณาคดัเลือก ดงันี�

(ก) กรณีงานจ้างที4ปรึกษาที4เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานที4ซับซ้อนให้คดัเลือกจากรายที4ได้คะแนนรวมด้านคณุภาพและด้านราคามากที�สุด

(ข) กรณีงานจ้างที4ปรึกษาที4มีความซับซ้อนมาก ให้คดัเลือกรายที4ได้คะแนน
ด้านคณุภาพมากที�สุด

กรณีรายที4คดัเลือกไว้ไม่เข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลา
ที4กาํหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาที4ปรึกษาผู้ยื4นข้อเสนอที4ได้คะแนนมากที4สุดตาม (ก) 
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามลาํดบั

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปมาใช้โดยอนุโลม)
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีคดัเลือก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

กรณีมผีู้ยื4นข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผีู้ยื4นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว
� ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก

� หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มี
เหตุผลสมควรที*จะดาํเนินการต่อไปโดย
ไม่ตอ้งยกเลิก ใหค้ณะกรรมการต่อรอง
กบัที*ปรึกษารายนั.น แลว้เสนอความเห็น
ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีที4ไม่มผีู้ยื4นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั�นไม่ได้รับการคดัเลือก 
� ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่น

หวัหนา้เจา้หนา้ที*เพื*อพิจารณายกเลิก

� หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้ง
โดยวธิีคดัเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสั*งให้
ดาํเนินการจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) กไ็ด ้เวน้แต่หน่วยงาน    
ของรัฐจะดาํเนินการโดยวธิีเฉพาะเจาะจง
ดว้ยเหตุอื*น ใหเ้ริ*มกระบวนการจา้งใหม่    
โดยการจดัทาํรายงานขอจา้งตามระเบียบฯ

88

ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีคดัเลือก (ต่อ)



เกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอในงานจ้างที4ปรึกษา

         4. ประเภท
ของที4ปรึกษาที4รัฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

2. วธิีการ
บริหารและ
ปฏิบัตงิาน

 

5. ข้อเสนอทางด้าน
การเงนิ 6. เกณฑ์อื4นตามที4กาํหนด

ในกฎกระทรวง

ในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป หรือวธิีคดัเลือก  นอกจากให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ทั�ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพจิารณาและการให้นํ�าหนัก ตามความในมาตรา 76 
ของกฎหมายว่าด้วยการจดัซื�อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ กรณีการจ้างที
ปรึกษา เพื
อ

ดาํเนินงานประจาํหรืองานที
มี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน 
    ให้คัดเลือกผู้ยื
นข้อเสนอ 
ที
ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ 

ซึ
งเสนอราคาตํ
าสุด

กรณีการจ้างที
ปรึกษา ที
เป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน
ที
ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื
นข้อเสนอที
ผ่าน

เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที
สุด

1

2

   กรณีการจ้างที
ปรึกษา ที
มี
ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก
   ผู้ยื
นข้อเสนอที
ผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ ซึ
งได้คะแนน

ด้านคุณภาพมากที
สุด

3

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั�นตอนการปฏิบัติในการจ้างที4ปรึกษา 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

1. ขั�นตอนเริมต้น
- ให้เจ้าหน้าทีทาํรายงานขอจ้างทีปรึกษา

- แต่งตั�ง คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ให้เจ้าหน้าทีแจ้งคณะกรรมการจ้างทีปรึกษาฯ เพือดาํเนินการต่อไป
2. ขั�นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตดัสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างทีปรึกษาฯ จัดทาํหนังสือเชิญชวนทีปรึกษา                 
ตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- เชิญชวนทีปรึกษารายใดรายหนึงทีมีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจะทาํงานนั�น

- พจิารณาข้อเสนอของทีปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพือให้ได้ข้อเสนอทีเหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุด และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธิีประกาศเชิญชวนทัวไปมาใช้โดยอนุโลม)
90



หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผูม้ีอาํนาจเหนือขึ.นไปหนึ*งชั.น

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

อาํนาจในการสั4งจ้างที4ปรึกษา

ให้เป็นอาํนาจของผู้ดํารงตาํแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี�

กองการพสัดุภาครัฐ
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ในกรณีมีความจําเป็นตอ้งจ่ายเงินคา่จา้งลว่งหนา้ ใหจ้่ายได้

ไมเ่กินรอ้ยละ 15 ของคา่จา้งตามสญัญา และที'ปรกึษาจะตอ้ง

วางหนงัสือคํ+าประกนัของธนาคาร หรอืหนงัสือคํ+าประกนั

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศมาคํ+าประกนัเงินที'ไดร้บั

ลว่งหนา้ไปนั+น 

กรณีจา้งสาํหรบัการหน่วยงานของรฐั ใหจ้่ายเงินคา่จา้ง

ลว่งหนา้ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 50 คา่จา้งตามสญัญา และไมต่อ้งมี

หลกัประกนัเงินลว่งหนา้ที'รบัไปก็ได้

การจ่ายเงนิล่วงหน้า
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การคืนหนังสือคํ�าประกนั

ให้คืนหนังสือคํ�าประกนัให้แก่ที4ปรึกษา เมื4อได้หักเงนิที4ได้
จ่ายล่วงหน้าจากเงนิค่าจ้างที4จ่ายตามผลงานในแต่ละงวด

จนครบถ้วนแล้ว ทั�งนี� ให้กาํหนดเป็นเงื4อนไขไว้ในสัญญาด้วย

การคืนหนังสือคํ�าประกนั
 (หลกัประกนัการรับเงนิค่าจ้างล่วงหน้า) 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

• ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหนึ4ง ซึ4งเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามที4คณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณทีี4หน่วยงาน
ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการที4มี
คุณสมบัติตรงตามเงื4อนไข
ที4กาํหนด เพื4อออกแบบงาน
ก่อสร้างที4มลีกัษณะพเิศษเป็นที4เชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื4น
ที4กาํหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กบังานที4มีลกัษณะซับซ้อน
หรือซับซ้อนมาก หรือ ใช้กบั
วธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปแล้ว
ไม่ได้ผล หรือกรณเีป็นงาน
ออกแบบหรือใช้ความคิด
ซึ4งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูล
เพยีงพอที4จะกาํหนดเบื�องต้น
ได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ
ที4มีคุณสมบัติตรงตามเงื4อนไข
ที4กาํหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายื4นข้อเสนอ

• ใช้กบังานที4มลีกัษณะ
ไม่ซับซ้อน

1. วธิีประกาศ
เชิญชวนทั4วไป

2. วธิีคดัเลือก

3. วธิี
เฉพาะเจาะจง

4. วธิีประกวด
แบบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ
มี 5 คณะ ได้แก่

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการดาํเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวธิีประกาศ       
เชิญชวนทั4วไป

คณะกรรมการดาํเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวธิีคดัเลือก

คณะกรรมการดาํเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการดาํเนินงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง        

โดยวธิีประกวดแบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ในงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป กองการพสัดุภาครัฐ

1. ขั�นตอนเริ4มต้น
- ให้เจ้าหน้าที4จัดทาํเอกสารจ้างฯ โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ทาํรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที4ทาํรายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4

- แต่งตั�งคณะกรรมการฯ

96



กองการพสัดุภาครัฐ

2. ขั�นตอนการประกาศเผยแพร่
-  เมื4อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ แล้ว           

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที4เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที4ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ  

- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั�งเอกสารที4เกี4ยวข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบัการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพื4อให้ผู้ให้บริการที4ประสงค์จะเข้ายื4นข้อเสนอ
สามารถขอรับเอกสารจ้างฯ ตั�งแต่วนัเริ4มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างฯ

- ให้กาํหนดวนั เวลาในการยื4นข้อเสนอเป็นวนัทาํการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก
วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
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3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี�

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอ       
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื4อกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื4น
ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอที4ไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยื4นเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคีุณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพที4ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ
กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิ4มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอ     
รายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอรายใดเปลี4ยนแปลงสาระสําคญัที4เสนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ        
ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื4อของผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอรายนั�น
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป (ต่อ)
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3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี�

      -   พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที4ถูกต้อง ซึ4งมคีุณภาพ   
และคุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที4ได้คะแนน
คุณภาพมากที4สุด และจัดลาํดบัคะแนน

      -  ในกรณีที4ผู้ให้บริการรายที4คดัเลือกไว้ซึ4งได้คะแนนคุณภาพมากที4สุด        
ไม่ยอมเข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที4กาํหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ที4ได้
คะแนนคุณภาพมากที4สุดในลาํดบัถัดไป 

      -  จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (ให้นําวธิีการจ้างที4ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั4วไปมาใช้โดยอนุโลม)
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กรณีมผีู้ยื4นข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผีู้ยื4นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว
� ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

� หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรที4จะดาํเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป

กรณีที4ไม่มผีู้ยื4นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั�นไม่ได้รับการคดัเลือก 
� ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที4เพื4อพจิารณายกเลกิ

� หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวธิีคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ี             
จะสั4งให้ดาํเนินการจ้างโดยวธิีคดัเลือก      
ตามมาตรา 81 (1) หรือวธิีเฉพาะเจาะจง     
ตาม 82 (1) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการโดยวธิี
คดัเลือกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื4น     
ให้เริ4มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทาํ
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ

100

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
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1. ขั�นตอนเริ4มต้น
- ทาํรายงานขอจ้างฯ  โดยเจ้าหน้าที4ทาํรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4

- แต่งตั�ง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างฯ 

- ให้เจ้าหน้าที4แจ้งให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวธิีคดัเลือก เพื4อดําเนินการต่อไป 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธิีคดัเลือก
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2. ขั�นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างฯ ดําเนินการ ดังนี�

- จัดทาํหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที4มคีุณสมบัตติามที4กาํหนดให้เข้ายื4นข้อเสนอ               
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดงักล่าวน้อยกว่า 3 ราย        
โดยให้คาํนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้ายื4นข้อเสนอด้วย 

- เมื4อถึงกาํหนดวนั เวลาในการยื4นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการ
พร้อมจัดทาํบัญชีรายชื4อผู้ให้บริการผู้มายื4นข้อเสนอ และหากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิ4มเตมิ
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3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี�

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอ      
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื4อกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ผู้ยื4นข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอที4ไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยื4นเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคีุณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพที4ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ
กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิ4มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอ    
รายใดกไ็ด้ แต่จะให้รายใดเปลี4ยนแปลงสาระสําคญัที4เสนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเงื4อนไขที4หน่วยงานของรัฐ        
ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื4อรายนั�น
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กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั�นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี�

-  พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที4ถูกต้อง ซึ4งมคีุณภาพและ
คุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที4ได้คะแนน
คุณภาพมากที4สุด และจัดลาํดบัคะแนน

-  กรณีรายที4คดัเลือกไว้ไม่เข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที4กาํหนด 
ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ให้บริการผู้ยื4นข้อเสนอที4ได้คะแนนมากที4สุดในลาํดบัถัดไป

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปมาใช้โดยอนุโลม)
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กรณีมผีู้ยื4นข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผีู้ยื4นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว
� ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

� หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรที4จะดาํเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการเจรจา
กบัผู้ให้บริการรายนั�น แล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีที4ไม่มผีู้ยื4นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั�นไม่ได้รับการคดัเลือก 
� ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที4เพื4อพจิารณายกเลกิ

� หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวธิีคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะสั4งให้
ดาํเนินการจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะดาํเนินการโดยวธิีเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื4น ให้เริ4มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทาํรายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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1. ขั�นตอนเริ4มต้น
- ให้เจ้าหน้าที4ทาํรายงานขอจ้างฯ

- แต่งตั�ง คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ

- ให้เจ้าหน้าที4แจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพื4อดาํเนินการต่อไป
2. ขั�นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตดัสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดทาํหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ                                
ตามแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ4งที4มีคุณสมบัตเิหมาะสมที4จะทาํงานนั�น

- พจิารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื4อให้ได้ข้อเสนอที4เหมาะสม ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที4สุด และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไปมาใช้โดยอนุโลม)

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง
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การจ้างออกแบบ โดยวธิีประกวดแบบ

ให้เจ้าหน้าที4จัดทาํเอกสารงานจ้างฯ 
พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที4

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

ให้เจ้าหน้าที4จัดทาํรายงานขอจ้างฯ      
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที4 เพื4อขอความเห็นชอบ

แล้วจึงดาํเนินการต่อไป

การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารที4
เกี4ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกบัการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ตั�งแต่วนัเริ4มต้น

ประกาศจนถึงวนัสุดท้ายของการเผยแพร่

ให้เจ้าหน้าที4ดาํเนินการเผยแพร่ประกาศ
ประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศ   

ของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 
และให้ปิดประกาศด้วย    เป็นเวลาติดต่อกนั  

ไม่น้อยกว่า  7 วนัทาํการ

ขั�นตอนที4 1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ
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เมื4อถึงกาํหนดวนั เวลาการเปิดซอง        
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย

แล้วคดัเลือกที4ถูกต้อง ครบถ้วน            
และให้คดัเลือกผู้ที4เสนอแนวความคดิ      

ที4ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที4สุด      
และจัดลาํดบัไว้ 

เสนอรายงานผลการพจิารณาให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณา    

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที4ได้รับ

คดัเลือกแล้วคดัเลือกผู้ให้บริการที4ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัไปสู่ขั�นตอนที4 2 

ขั�นตอนที4 1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ (ต่อ)
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(ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคดิ จะต้องพฒันาแนวความคดิจาก
ขั�นตอนที4 1 แล้วให้เป็นแบบเพื4อการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐ
ภายในเวลาที4กาํหนด

(ข) เมื4อถึงกาํหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั�นตอนที4 2 ให้คณะกรรมการฯ   
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทุกรายและการมผีลประโยชน์ร่วมกนั 
แล้วให้คดัเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที4ได้คะแนนคุณภาพมากที4สุด        
และจัดลาํดบั

(ค) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที4ได้รับไว้ทั�งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื4อสั4งการ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที4

ขั�นตอนที4 2 การประกวดแบบ
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หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผูม้ีอาํนาจเหนือขึ.นไปหนึ*งชั.น

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

อาํนาจในการสั4งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดผู้มอีาํนาจและวงเงนิในการสั4งจ้าง 
แตกต่างไปจากที4กาํหนดไว้ในระเบียบนี� ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย

เพื4อขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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• หากจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที4คณะกรรมการนโยบาย
กาํหนด โดยมีสาระสําคญัตามที4กาํหนดไว้ในแบบ และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบกใ็ห้กระทําได้

ให้หน่วยงานของรัฐทาํสัญญาตามแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ4ง จะกระทําได้เมื4อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอาํนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
รายละเอยีดของงาน รวมทั�งราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัพสัดุที4จะทําการแก้ไขนั�นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

สัญญาและหลกัประกนั กองการพสัดุภาครัฐ
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แบบสัญญาที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบาํรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซื�อขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซื�อขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เชี4ยวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัที4ปรึกษา

4. สัญญาซื�อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลี4ยน

3. สัญญาจะซื�อจะขายราคา
คงที4ไม่จํากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเครื4องถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ
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� การลงนามในสัญญาในการซื�อหรือจ้าง เป็นอาํนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
      การลงนามในสัญญา จะกระทาํได้เมื4อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

� การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิของสัญญาหรือข้อตกลงนั�น 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของพสัดุ 
หรือรายละเอยีดของงาน รวมทั�งราคาของพสัดุหรืองานตาม
สัญญาหรือข้อตกลงกบัพสัดุที4จะทาํการแก้ไขนั�นก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย

การทาํสัญญา
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� การจัดซื�อจัดจ้างที4เกี4ยวกบัความมั4นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกร
ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ4งรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง 
คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่างนั�น แล้วแต่กรณดี้วย 

เมื4อผู้มีอาํนาจอนุมัติสั4งซื�อหรือสั4งจ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลงที4ได้แก้ไขนั�น

การแก้ไขสัญญา
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การกาํหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา
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หลกัประกนัการเสนอราคา
� เพื4อประกนัความเสียหายที4อาจเกดิขึ�นจากกรณีที4ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการ

ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื�อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดหลกัประกนัการเสนอราคา สําหรับการซื�อหรือจ้าง
ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ด้วยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป ที4มีวงเงนิซื�อหรือจ้างเกนิกว่า 5,000,000 บาท ดงันี�

� การซื�อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้มีการวางหลกัประกนั 
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึ4งอย่างใด ดงัต่อไปนี� 

(1) เช็คหรือดราฟท์ที4ธนาคารเซ็นสั4งจ่าย ซึ4งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที4ที4ใช้
เช็คหรือดราฟท์นั�นชําระต่อเจ้าหน้าที4 หรือก่อนวนันั�นไม่เกนิ 3 วนัทําการ 

(2) หนังสือคํ�าประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

(3) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                 (4) หนังสือคํ�าประกนัของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์
 ที4ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงนิทุน
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หลกัประกนัการเสนอราคา
� สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวธิีประกาศเชิญชวนทั4วไป 

ให้มีการวางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึ4งอย่างใด ดงัต่อไปนี�

(1) เงนิสด

(2) เช็คหรือดราฟท์ที4ธนาคารเซ็นสั4งจ่าย ซึ4งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที4ที4ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั�นชําระต่อเจ้าหน้าที4 หรือก่อนวนันั�นไม่เกนิ 3 วนัทําการ 

(3) หนังสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบที4คณะกรรมการ
นโยบายกาํหนด 

(4) หนังสือคํ�าประกนัของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ที4ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกจิการเงนิทุนเพื4อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิคํ�าประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื4อบริษัทเงนิทุนที4ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ�าประกนัของธนาคารที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

(5) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลกัประกนัสัญญา

� ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึ4งอย่างใด ดังนี�
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ที4ธนาคารเซ็นสั4งจ่าย ซึ4งเป็นเช็คหรือดราฟท์

                 ลงวนัที4ที4ใช้เช็คหรือดราฟท์นั�นชําระต่อเจ้าหน้าที4 หรือก่อนวนันั�น
                 ไม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

3. หนังสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือคํ�าประกนัของบริษัทเงินทุน
5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย
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มูลค่าหลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา

�  ร้อยละ 5 ของวงเงนิงบประมาณหรือราคาพสัดุ
ที4จัดซื�อจัดจ้างในครั�งนั�น

�  เว้นแต่ การจัดหาที4สําคญัพเิศษ กาํหนดสูงกว่า
 ร้อยละ 5  แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

 *  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื4นข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั
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การคืนหลกัประกนั

� หลกัประกนัการเสนอราคา   ����คืนภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที4
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พจิารณารายงานผลคดัเลือกผู้ชนะ
การซื�อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ ผู้ยื4นข้อเสนอรายที4คดัเลือกไว้
ซึ4งเสนอราคาตํ4าสุดไม่เกนิ 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื4อได้ทาํสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื4นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว 

หลกัประกนัสัญญา ����ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้คํ�าประกนัโดยเร็ว  
และอย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัที4คู่สัญญา
พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 
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การคืนหลกัประกนั (ต่อ)

การคืนหลกัประกนั ����หนังสือคํ�าประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุน
หรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีี4ผู้ยื4นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในกาํหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ�าประกนั
ให้แก่ผู้ยื4นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณยี์ลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์   
ผู้คํ�าประกนัทราบด้วย

                  สําหรับหนังสือคํ�าประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารให้คืน
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ�าประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื�อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์
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กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซื�อหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 176

งานจ้างที4ปรึกษา ระเบยีบฯ
ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 180
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กองการพสัดุภาครัฐ
หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ

หลกัการ
ม. 100 +ระเบียบฯ 

ยกเว้น

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

“การซื�อหรือจ้าง ไม่เกนิ 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณจีําเป็นเร่งด่วน
ที4เกดิขึ�นโดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” 

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

การซื�อหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่งตั�งบุคคลหนึ4งบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”
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ภา
ยใ

น 
3

 ว
นัท

าํก
าร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
(ครบองค์
ประชุม)

มติองคป์ระชุม
: บางคน
ไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองคป์ระชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพื*อทราบ

ทาํใบตรวจรับ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

: รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง 
ณ วนัที*ส่ง :  ส่งมอบพสัดุให้ จนท.  

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

เพยีงบางส่วน

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
เพื*อทราบและสั*งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั*งการ

แจง้
คู่สญัญา

สัญญา
ไม่ได้กาํหนด
เป็นอย่างอื4น

รับไว้เฉพาะที4ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื4อสั4งการ

ให้รับ

ไม่รับ

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานซื�อหรือจ้าง



คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานจ้าง
ก่อสร้าง

(องคป์ระชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพื4อทราบ

ทาํใบรับรองผลการปฏิบตัิงาน
อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั�งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื4อทราบหรือสั4งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั4งการ

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื4อสั4งการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัที�ส่ง

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานจ้างก่อสร้าง 



คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
งานจ้างที4ปรึกษา/ออกแบบ/คุมงาน

(องคป์ระชุม) รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื4อทราบ

ทาํใบรับรองผลการปฏิบตัิงาน
อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้คู่สัญญา 1 และ จนท. 1 

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื4อทราบหรือสั4งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั4งการ

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื4อสั4งการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัที�ส่ง
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุงานจ้างที4ปรึกษา/ออกแบบหรือควบคุมงาน



การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาํสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ
 เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสิัย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหนึ4งอนัใด ที4คู่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอื4นตามที4กาํหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอาํนาจ ที4จะพจิารณาได้
ตามจํานวนวนัที4มีเหตุเกดิขึ�นจริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี�

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที4เหตุนั�นสิ�นสุดลง 
หรือตามที4กาํหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที4กาํหนดคู่สัญญาจะยกขึ�นมากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ4งมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั�งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การบริหารพสัดุ : การเกบ็ การบันทกึ การเบิกจ่าย
การบริหารพสัดุในหมวดนี� ไม่ใช้บังคบักบังานบริการ งานก่อสร้าง 

งานจ้างที4ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็
และการบันทกึ

การเบิกจ่าย

การยืม
การบํารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจําหน่ายพสัดุ
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็และการบันทกึ :-

� ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื4อควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ีแยกเป็นชนิด 
และแสดงรายการตามตัวอย่างที4คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

� ให้มีหลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
� สําหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดียวกนักไ็ด้
� เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเบิกจ่าย :-
 

� ให้หัวหน้าหน่วยงานที4ต้องใช้พสัดุนั�น เป็นผู้เบิก 
� การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุที4มหีน้าที4เกี4ยวกบัการควบคุมพสัดุหรือผู้ที4ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้สั4งจ่ายพสัดุ 
                 ผู้จ่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 

แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั�งที4มีการจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลกัฐานด้วย
� หากมคีวามจําเป็นจะกาํหนดวธิีการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอย่างอื4น ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั�น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยืม :  การให้ยืม หรือนําพสัดุไปใช้ในกจิการ ซึ4งมใิช่เพื4อประโยชน์ของทางราชการจะกระทาํมไิด้

พสัดุประเภทใช้คงรูป 
� การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
� การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที4ของหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้า

หน่วยงานซึ4งรับผดิชอบพสัดุนั�น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที4ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

� ผู้ยืมส่งคืนพสัดุนั�นในสภาพที4ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกดิชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป  ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพสัดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั หรือชดใช้เป็นเงนิตามราคาที4เป็นอยู่ในขณะยืม 
โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี�
�      ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมภิาค ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4กระทรวงการคลงักาํหนด
�      ราชการส่วนท้องถิ4น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4กระทรวงมหาดไทยกาํหนด
�      หน่วยงานของรัฐอื4น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4หน่วยงานของรัฐนั�นกาํหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยืม :  การให้ยืม หรือนําพสัดุไปใช้ในกจิการ ซึ4งมิใช่เพื4อประโยชน์ของ
ทางราชการจะกระทาํมิได้

พสัดุประเภทสิ�นเปลือง 
�   ให้กระทาํได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็น รีบด่วน จะดาํเนินการจัดหาได้

   ไม่ทนัการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมพีสัดุนั�นๆ พอที4จะให้ยืมได้ และให้มหีลกัฐาน
   การยืมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

               ทั�งนี� โดยปกตหิน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพสัดุเป็นประเภท  ชนิด และ
       ปริมาณเช่นเดยีวกนัส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
� เมื4อครบกาํหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที4แทนมหีน้าที4ตดิตามทวงพสัดุที4ให้ยืมไป 

คืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัครบกาํหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การบํารุงรักษา การตรวจสอบพสัดุ

- จัดให้มผีู้ควบคุมดูแลพสัดุที4อยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที4พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
- ให้มกีารจัดทาํแผนการซ่อมบาํรุงที4เหมาะสม
และระยะเวลาในการซ่อมบาํรุงด้วย
- กรณทีี4พสัดุเกดิการชํารุดให้หน่วยงานของรัฐ
ดาํเนินการซ่อมแซมให้กลบัมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว

- ก่อนสิ�นปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั�งผู้รับผดิชอบ
ในการตรวจสอบพสัดุซึ4งมิเป็นเจ้าหน้าที4  ตรวจสอบ
การรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีที4ผ่านมา

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั�งภายใน 30 วนั
ทําการ นับแต่วนัเริ4มดาํเนินการตรวจสอบพสัดุนั�น 

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
พสัดุชํารุด เสื4อมสภาพ เนื4องมาจากการใช้งาน
ตามปกต ิหรือสูญไปตามธรรมชาต ิให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพจิารณาสั4งการให้ดาํเนินการ
จาํหน่ายต่อไปได้
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจาํหน่ายพสัดุ : ขาย
�  ให้ดาํเนินการขายโดยวธิีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวธิีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลด ี
ให้นําวธิีที4กาํหนดเกี4ยวกบัการซื�อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่

1.   การขายพสัดุครั�งหนึ4งซึ4งมรีาคาซื�อหรือได้มารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท จะขาย
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนกไ็ด้ โดยตกลงราคา
2.  การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวธิีเฉพาะเจาะจง
3.  การขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื4อนที4 แทบ็เลต็ ให้แก่เจ้าหน้าที4
ของรัฐที4หน่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที4 เมื4อบุคคลดงักล่าวพ้นจาก
หน้าที4 หรืออุปกรณ์ดงักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดงักล่าว
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจาํหน่ายพสัดุ : ขาย
�การขายโดยวธิีทอดตลาด ให้ถือปฏบิตัติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
โดยให้ผู้ที4ได้รับมอบหมายทาํการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณทีี4เป็นพสัดุที4มีการจําหน่ายเป็นการทั4วไปให้พจิารณาราคา
ที4ซื�อขายกนัตามปกตใินท้องตลาด หรือราคาท้องถิ4นของสภาพปัจจุบนัของพสัดุนั�น 
ณ  เวลาที4จะทาํการขาย  และควรมีการเปรียบเทยีบราคา ตามความเหมาะสม กรณทีี4
เป็นพสัดุที4ไม่มีการจําหน่ายทั4วไป ให้พจิารณาราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของ
พสัดุ และอายุการใช้งาน รวมทั�งสภาพและสถานที4ตั�งของพสัดุด้วย ทั�งนี� ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดงักล่าว 
โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที4ให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ดาํเนินการกไ็ด้ 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจาํหน่ายพสัดุ :

�แลกเปลี4ยน ให้ดําเนินการตามวธิีการแลกเปลี4ยนที4กาํหนดไว้ในระเบียบนี�
�โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั�งนี� ให้มีหลกัฐานการส่งมอบไว้
ต่อกนัด้วย
�แปรสภาพหรือทาํลาย ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที4หน่วยงานของรัฐ
กาํหนดการดําเนินการตามวรรคหนึ4ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 
นับถัดจากวนัที4หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั4งการ 

 

แลกเปลี4ยน  โอน  แปรสภาพหรือทาํลาย 
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การลงโทษให้เป็นผู้ทิ�งงาน กองการพสัดุภาครัฐ

             ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพนัธ์กบัผู้ทิ�งงานที4ถูกระบุ
ชื4อไว้ในบัญชีรายชื4อผู้ทิ�งงาน และได้แจ้งเวยีนชื4อแล้ว 
เว้นแต่  จะได้มีการเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงาน
                  กรณปีรากฏว่า ผู้ยื4นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ 
กระทาํการอนัมีลกัษณะเป็นการทิ�งงาน ตามความในมาตรา 109  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ผู้ยื4นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที4
หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที4ปรึกษา หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ�งงาน แล้วแต่กรณ ีพร้อมความเห็นของตน
เสนอไปยงัปลดักระทรวงการคลงัเพื4อพจิารณาสั4งให้เป็นผู้ทิ�งงานโดยเร็ว
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เป็นผู้ยื4นข้อเสนอที4ได้รับการคดัเลือกแล้วไม่ยอมทําสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที4กาํหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที4หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั�น

เมื4อปรากฏว่าผู้ยื4นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที4มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
เมื4อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที4ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เมื4อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 88

การกระทําอื4นๆ ที4กาํหนดในกฎกระทรวง    

กองการพสัดุภาครัฐการลงโทษให้เป็นผู้ทิ�งงาน (ต่อ)
       ม.109 ในกรณปีรากฏว่าผู้ยื4นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทาํการดงัต่อไปนี� 
โดยไม่มเีหตุอนัควร ให้ถือว่ากระทาํการอนัมลีกัษณะเป็นการทิ�งงาน

138



1. เป็นผู้ที4มฐีานะการเงนิมั4นคง 

2. มกีารชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 

3. ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื4อให้เป็นผู้ทิ�งงาน
ตามระเบียบที4รัฐมนตรีกาํหนด

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงาน กองการพสัดุภาครัฐ

สามารถกระทาํได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี�

ม. 110   ผู้ที4สั4งให้เป็นผู้ทิ�งงานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงาน :
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1. ถูกขึ�นบัญชีเป็นผู้ทิ�งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั4งให้เป็นผู้ทิ�งงาน 
เนื4องจากมีการกระทําการอนัมีลกัษณะเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต ทั�งนี� ผู้ขอเพกิถอนที4จะได้รับการเพกิถอน ในข้อนี� ต้องไม่เคยมี
ผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที4กาํหนดและถูกระงบัไม่ให้เข้ายื4นข้อเสนอหรือทําสัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ

2. ถูกขึ�นบญัชีเป็นผู้ทิ�งงานมาแล้วตั�งแต่ 5 ปีขึ�นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั4งหรือ
แจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิ�งงาน เนื4องจากมกีารกระทาํการอนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต

3. ถูกขึ�นบญัชีเป็นผู้ทิ�งงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวนิิจฉัย
อาจเสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงั เพื4อให้มกีารเพกิถอนออกจากบญัชี
รายชื4อผู้ทิ�งงานกไ็ด้ 

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ

      ผู้ที4ถูกสั4งให้เป็นผู้ทิ�งงานสามารถยื4นคาํร้องขอเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงานได้ 
โดยต้องแสดงหลกัฐานประกอบการพจิารณา ตามหลกัเกณฑ์ดงันี� 
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4 . หากผู้ทิ�งงานรายใดถูกเพกิถอนชื4อออกจากการเป็นผู้ทิ�งงานไปแล้ว และถูกสั4งให้
เป็นผู้ทิ�งงานซํ�าอกี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวนัที4ได้รับการเพกิถอนชื4อออก
จากการเป็นผู้ทิ�งงานแล้ว การเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงานในครั�งหลงั ผู้ทิ�งงานจะไม่มี
สิทธิได้เพกิถอนตามข้อ 1  แต่จะมสีิทธิได้เพกิถอนตามข้อ 2 ได้ เมื4อครบกาํหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั�งแต่วนัที4ถูกสั4งและแจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิ�งงานในครั�งหลงั

5. ผู้ทิ�งงานที4ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงาน ต้องยื4นคาํขอเพกิถอน
มายงัปลดักระทรวงการคลงั พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานที4เกี4ยวข้อง

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ
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เอกสารนี	  ขอสงวนสิทธิ�ไ ว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพื�อตีพิมพ์
เ ป็นหนังสือ นิตยสาร เพื�อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั	 งทางตรง
และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ
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