
Company Name

เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ



สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับทกุภาคส่วน

การจัดซ้ือจัดจ้างมี
กรอบการ

ปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพื่อความ
โปร่งใส และมีการ
แข่งขันอย่างเป็น

ธรรม

ค านึงถึง
วัตถุประสงค์การใช้
งานเป็นส าคัญ 
เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน
เน้นการวางแผน
และประเมินผล
เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพื่อ
ตรวจสอบและ

ป้องกันการทุจริต

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การเปิดเผยโปร่งใส

หลักการและเหตุผล



การจัดซื้อจดัจ้าง
“การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสด”ุ

 ซื้อ  จ้าง

 เช่า แลกเปลี่ยน



พัสดุ

สินค้า

งานจ้าง

ก่อสร้าง

งานจ้าง

ออกแบบ

และควบคุม

งาน

งานจ้าง

ที่ปรึกษา

งาน

บริการ



วัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ดิน
สิ่งปลูก
สร้าง

สินค้า



งานจ้าง
บริการ

งานจ้าง
เหมาบริการ

งานจ้าง
ท าของ

การรับขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานบริการ



งานก่อสร้าง
งาน

ก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา 
เสาธง รั้ว

ประปา ไฟฟ้า สื่อสาร 
โทรคมนาคม การระบายน้ า 

การขนส่งทางบก 
ทางน้ า ทางเรือ ทางอากาศ



               “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เปน็ฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้

             (1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

             (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า

             (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

             (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

             (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงีบประมาณ

             (6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

                            ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2)  หรือ (3) 
ให้ ใ ช้ ร า ค าต าม  ( 2 )  หรื อ  ( 3 )  ก่ อน  โ ด ยจะ ใช้ ร า ค า ใ ดต าม  ( 2 )  ห รื อ  ( 3 )  ให้ ค านึ ง ถึ งป ร ะ โ ยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรือ (6) 
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ

ราชการก าหนดไว้แล้ว

ราคากลาง



9



10



เงินงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ 
เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ราชการ
ส่วนภูมิภาค

ราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวิสาหกิจ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อิสระของ

รัฐ
องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อื่นๆ

มหาวิทยาลัย
ในก ากับ
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ





ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (24 สิงหาคม 2560)

การบังคับใช้ กองการพัสดุภาครัฐ



ร่างระเบยีบมี 10 หมวด

2. การซื้อหรือจ้าง

3. งานจ้างที่ปรึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลักประกัน

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิ้งงาน

9. การบริหารพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ข้อความทั่วไป

10. การร้องเรียน

2. การซื้อหรือจ้าง

3. งานจ้างที่ปรึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลักประกัน

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิ้งงาน

9. การบริหารพัสดุ



หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ราชการส่วนกลาง
• หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเท่า

ราชการส่วนภูมิภาค
• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชการส่วนทอ้งถิ่น
• หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า

รัฐวิสาหกิจ
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผูอ้ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

กองการพัสดุภาครัฐ



หมายความว่าผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

องค์การมหาชน

• หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

องค์กรอิสระ

• หมายถึง เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

• หมายถึง อัยการสูงสุด

หน่วยธุรการของศาล

• หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง เลขาธิการ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

กองการพัสดุภาครัฐ



หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

• หมายถึง อธิการบดี

หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรอืในก ากับของรัฐสภา

• หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง

หน่วยงานอิสระของรัฐ

• หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่า

หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

• หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น

กองการพัสดุภาครัฐ



การมอบอ านาจ
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจ
สั่งซื้อสั่งจ้างจะมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้แกผู่้ด ารงต าแหนง่ใดก็
ได้โดยให้ค านงึถึงระดับ ต าแหน่ง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
ที่จะได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ

(ผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจ
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไป

ไม่ได)้

 

เพื่อความคล่องตัวในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบ
อ านาจในการสั่งการและ
ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

ให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไป

เป็นล าดับในสังกัดหน่วยงาน
ของรัฐเดียวกัน 

กองการพัสดุภาครัฐ



มอบอ านาจให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอ านาจต่อไปได้ผู้มอบ

อ านาจ
แจ้ง

                                                                                   ได้รับความเห็นชอบ

มอบอ านาจต่อตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม

การมอบอ านาจ (2)

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลัดจังหวัด , 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
(ผู้ว่าฯ แจ้งผู้มอบอ านาจชั้นตน้ทราบด้วย)

  
  บุคคลอืน่



การมอบอ านาจ (ต่อ)

กรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ 
จะมอบอ านาจให้

หัวหน้าหน่วยงานแหง่อื่น 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แทนก็ให้กระท าได้

โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา
หลักฐานการมอบอ านาจให้

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วย

กองการพัสดุภาครัฐ



การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ตามระเบียบนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพข์ึน้จาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กองการพัสดุภาครัฐ



การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องประกาศเผยแพร่แผน
ดังกล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่

ปิดประกาศของหน่วยงานของ
รัฐนั้นด้วย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่

สามารถด าเนนิการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ในโครงการนั้นได้

กองการพัสดุภาครัฐ

แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ
ที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง

2. วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดวา่จะ
จัดซื้อจัดจ้าง

4. รายการอื่น
ตามที่

กรมบญัชีกลาง
ก าหนด



การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐัเพื่อขอความ

เห็นชอบ

กองการพัสดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องประกาศ
เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
หรือเป็นพัสดุที่ใชใ้นราชการลับ

2. กรณีทีม่ีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงหรือมี
ความจ าเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉนิ หรือเป็นพสัดุ

ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณีงานจ้างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมัน่คงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมัน่คงของชาติ



 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  

     เว้นแต่  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ
มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น
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การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กองการพัสดุภาครัฐ



การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา
          เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ
      จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
      จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยต้องมีรายการดังต่อไปน้ี

กองการพัสดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซื้อหรือ
ขอจ้าง

เอกสารเกี่ยวกับการรบัฟัง
ความคิดเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการ
พิจารณาในเรื่องนั้น (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย

บันทึกรายงานผล
การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับ
การคัดเลือก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสอื 

(ถ้ามี)

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจรับ

พัสดุ



ในกรณีทีม่ีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดท าพัสดเุอง 

ให้หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้ควบคมุรับผิดชอบในการจดัท าเองนั้น 

และแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจการปฏบิัติงาน

โดยมีคุณสมบตัิและหน้าที่เช่นเดียวกับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุเว้นแตห่น่วยงานของรัฐ
ที่ก าหนดให้มผีู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว

การจัดท าพัสดุเอง กองการพัสดุภาครัฐ



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท
 แต่ไม่เกิน 5 ล้าน    
 ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ
-วงเงินเกิน 5 ล้านบาท 
ให้เผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น
-รัฐวิสาหกิจ จะ
ก าหนดแตกต่างได ้
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวินิจฉัย

อาจน าร่างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ

ก่อนก็ได ้

กองการพัสดุภาครัฐ



ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง

29
การตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ

ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี  
(วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
        (2) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพัสดุภาครัฐ



การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง

**   ก่อนการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**
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หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ



 เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องซื้อหรือจ้าง
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ที่จะซื้อหรือจ้าง

ในคร้ังนั้น 
 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
 วิธีจะซื้อ / จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้าม)ี
 ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็น

ในการซื้อหรือจ้าง การออกเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
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กองการพัสดุภาครัฐ



รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

การซื้อหรือจ้างในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจาก
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้
พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  ตามความในมาตรา 56 (1) (ค) มาตรา 56 (2) (ง) 

หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96  วรรคสอง 

ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้

กองการพัสดุภาครัฐ



คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการ
พิจารณาผล

การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

ในงานซื้อหรือจ้าง

คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีคัดเลือก

กองการพัสดุภาครัฐ



   ประธาน 1 คน
   กรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน 
      ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน
   แต่งต้ังจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นส าคัญ
        ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ัง
บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  แต่จ านวนกรรมการที่เป็น
บุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ



ใช้หลัก2 ห้าม 3 ไมค่วร
 ห้ามแต่งต้ังคณะกรรมการรับและเปิด

ซองประกวดราคา เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา

 ห้ามแต่งต้ังคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา หรือคณะกรรมการ
ประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ

 ไม่ควรตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคา

 ไม่ควรตั้งผู้ควบคุมงานเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 ไม่ควรตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
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การประชุมของคณะกรรมการ

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครัง้

มติกรรมการ
- ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง
   เพิ่มอีก 1 เสียง

ยกเว้น - คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใชม้ติเอกฉันท์

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของ    
    คณะกรรมการ  ใหท้ าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพัสดุภาครัฐ



การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

      ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

คู่สัญญาในงานนัน้  ทัง้นี้  การมี
ส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณาของประธานกรรมการ

และกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

      หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผูม้ีส่วนได้เสียกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ให้ประธาน
หรือกรรมการผู้นั้นลาออกจาก
การเป็นประธานหรือกรรมการ
ในงานที่ได้รับแตง่ตั้งนั้น และให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้อื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนต่อไป

กองการพัสดุภาครัฐ



วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะ  
เจาะจง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ ว ไป  ที่ มี คุณสมบัติ ต รง      
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

หน่ ว ย ง านภ าครั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้
เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้ เข้ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

หมวด 6  การจัดซื้อจัดจา้ง



39



วิธีการซ้ือหรือจ้าง กองการพัสดุภาครัฐ

มี 3 วิธี

3. วิธีเฉพาะ
เจาะจง

2. วิธีคัดเลือก

1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market)

- วิธีประกวดราคาอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วิธีสอบราคา

Workflow เฉพาะเจาะจง.docx
Workflow วิธีคัดเลือก.docx


การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร

e-market
e-bidding

สอบราคา

- การให้หรือขายเอกสารให้ด าเนินการไป
พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
- วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
- เกิน 5 ล้าน แต่ไม่เกิน 10 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 10 วนัท าการ
- เกิน 10 ล้าน แตไ่ม่เกิน 50 ลา้น เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 12 วนัท าการ
- เกิน 50 ลา้น เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ

เผยแพร่
ประกาศ

และเอกสาร
ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ

- การให้หรือขายเอกสาร
ให้ด าเนินการไปพร้อม
กับการเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสาร
- เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการ

กองการพัสดุภาครัฐ



e - catalog
ผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า(UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

   หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ

สินค้า

- คุณสมบัติสินค้า 

- จ านวน

ผู้ค้า

- คุณสมบัติ

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สินค้า

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลับ

e-Market

ผู้ชนะ

การเสนอราคา

กองการพัสดุภาครัฐ



กองการพัสดุภาครัฐ
 สินค้าที่อยู่ใน e-catalog

วัสดุส านักงาน 5 รายการ ยา 2 รายการ

โต๊ะส านักงาน 2 รายการ เก้าอี้ 2 รายการ

ว 63 ลว 23 ก.พ. 58

ว 190 ลว 10 พ.ค. 59

เครื่องใช้ส านักงาน 20 รายการ    ว320 ลว 24 ส.ค. 60

e-catalog ว63.pdf
e-catalog ว190.pdf
ว320 กำหนดสินค้าe-marketเพิ่ม.pdf


วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื้อสินค้าหรอืงานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได ้ 2 ลักษณะ 
ดังน้ี

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหน่ึง ซึ่งมี
ราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุ
ครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท

กองการพัสดุภาครัฐ



การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - market

- ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
  ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้
ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็น
ว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรค
หนึ่ง ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพัสดุภาครัฐ



ขั้นตอนวิธี e - market

เจ้าหน้าที่จดัท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง ใบค าขอเสนอราคา 
ร่างประกาศ และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธ ีe – market 

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพัสดุภาครัฐ



เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

    ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรอืจ้าง ด้วยวิธี 
e – market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/

กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศที่หน่วยงาน
 ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ

ส่งกลับเจ้าหนา้ที่เพื่อแก้ไข

กองการพัสดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่อ)



กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/
ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ

มีสินค้าหรือบรกิารในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคลอ้งกบัที่
หนว่ยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP

      สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่อ)



     ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ 
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 
ที่ได้รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 

สามารถด าเนินการดังน้ี

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog

 ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินค้า/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินค้า/บริการ 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี้ ต้องด าเนินการก่อนวันเสนอราคา**

กองการพัสดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่อ)



- ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
  วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน  

5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เมื่อถึงก าหนดเวลา

เสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพื่อเสนอราคาผ่านระบบ e - GP 
2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น

การเสนอราคาโดยวิธี e - market
กองการพัสดุภาครัฐ



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
 วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
     1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 
มายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวัน เวลา ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด
     2. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อลงทะเบียนและทดสอบระบบ 
ภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที)
     3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาราชการ
ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาให้กระท าภายในเวลา 30 นาที
โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ



การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคา
หลายราย

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

   ให้เสนอความเห็นให้
ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ
ราคาต่ าสุด กรณีมีผู้

เสนอราคาต่ าสุดเท่ากัน
หลายราย ให้พิจารณา

ผู้ที่เสนอราคา
ในล าดับแรก

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นให้
รับราคา

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ
ความเห็นเพื่อยกเลิก 
และด าเนินการใหม่ 

หรือใช้วิธีคัดเลือกหรอืวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 

56 (1) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 

56 (2) (ก) 

กองการพัสดุภาครัฐ



(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่
สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคา
แล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้าง
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต่ าสุดในครั้งน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

กองการพัสดุภาครัฐ

(3) ถ้าท าตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
พิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน



หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
รับราคาและเห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
ส่งผลการพิจารณาให้

ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
และประกาศผลการพิจารณา
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
และเว็บไซต์หน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก

- ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
         รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณา

ผู้เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

กองการพัสดุภาครัฐ



หน่วยงานของรัฐ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนท่ัวไป

เผยแพร/่วิจารณ์

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พิจารณาผล

ประกาศผู้ชนะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพัสดุภาครัฐ



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding)

การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกนิ 500,000 บาท 
โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลกัษณะที่มี
ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรอืบริการ
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e – market

กองการพัสดุภาครัฐ



การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - Bidding

-ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

-  การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

-  การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ให้ก าหนดเป็นวันถดัจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพัสดุภาครัฐ



ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การจัดหาที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือ
รายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่น
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าว
มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสาร
หรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้
ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ก ากับ
ในเอกสารหรือรายละเอียดนั้นด้วย

กองการพัสดุภาครัฐ



ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพสัดุที่เสนอมาแสดงเพื่อ
ทดลอง หรือทดสอบหรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วนัท าการ นับถดัจาก
วันเสนอราคา เว้นแต่ การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวนัหนึ่งได้ 
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แตจ่ านวนวันดังกล่าว
ต้องไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ท้ังนี้  ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน

กองการพัสดุภาครัฐ



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบร่าง ไม่เห็นชอบร่าง

ไม่น าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชน เสนอแนะ 
วิจารณ์

น าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 

ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพ่ือให้
สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ 

แจ้งความเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเพื่อด าเนินการปรับปรุง

แก้ไข

- การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังน้ี
(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ 
     ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
(2) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา       
     อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

กองการพัสดุภาครัฐ



กรณทีีม่ีผูม้ีความคิดเห็น ให้หวัหน้าเจา้หน้าที่ร่วมกบัผู้มหีน้าที่รบัผิดชอบจัดท ารา่งขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที่จะซือ้หรอืจ้าง พิจารณาวา่สมควรด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรอืไม่ โดยให้ด าเนินการดังน้ี

(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรบัปรุงร่างประกาศและรา่งเอกสารซ้ือหรอืจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์และเมือ่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหนา้ที่จัดท ารายงาน
พรอ้มความเห็นและร่างประกาศและรา่งเอกสารซือ้หรอืจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ี่แก้ไข 
เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ เมือ่ได้รับความเห็นชอบแลว้ ให้น ารา่งประกาศและ
ร่างเอกสารซ้ือหรอืจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ี่ปรับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครอืขา่ย
สารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ และใหห้ัวหน้าเจา้หน้าทีแ่จง้ผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสอื

(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไมค่วรปรับปรุงร่างประกาศและรา่งเอกสารซือ้หรอืจ้าง
ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ใหห้ัวหน้าเจา้หน้าที่จัดท ารายงานพรอ้มความเห็นเสนอหัวหนา้
หน่วยงานของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ เมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหนา้ทีแ่จ้งผูม้ี
ความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์
กองการพัสดุภาครัฐ



ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e – bidding) 

วงเงินที่จัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจัดท า
เอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย)

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ท าการ

เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ท าการ

เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ท าการ

เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 ท าการ

กองการพัสดุภาครัฐ



การซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - Bidding

 หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิก
การด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป  

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถ
เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนด
วันเสนอราคา หรือรับเอกสารการยื่นเสนอราคานอกเหนือจากกรณีที่ได้ก าหนดไว้

กองการพัสดุภาครัฐ



ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้
(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
ด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ หรอืเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

กองการพัสดุภาครัฐ



(3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

      ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหนว่ยงานของรัฐ
ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ



 เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดยีวหรือมีผู้ยื่น
ข้อเสนอหลายรายแตถู่กต้องตรงตามเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แตถ่้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตอ่ไป

กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหนา้หน่วยงาน
ของรัฐเพื่อยกเลิกและด าเนินการใหม่  แต่หากหวัหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ด าเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 
56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 

เว้นแตห่น่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลอืกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน 
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรอืจ้างใหม่

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ



(๑) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อ
ต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร 

หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอ
ราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่
สูงกว่านั้นไม่เกินรอ้ยละ 10 ของวงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) กองการพัสดุภาครัฐ



(๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือ
ลดเนื้องาน 

หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้สนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น แตห่ากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรอืวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณี
ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริม่กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาท่ีเห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง
(กรณีหน่วยงานของรฐัใช้เกณฑ์ราคา) กองการพัสดุภาครัฐ



เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพื่อต่อรองราคา
ให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้างนั้นไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเปน็ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่
เสนอราคารายนั้น 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ)

หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่า
จะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแลว้เห็นว่า การด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี 
จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

กองการพัสดุภาครัฐ



เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่                       
แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) 
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น

กองการพัสดุภาครัฐ



Company Name

วิธีการซื้อหรือจ้าง
วิธีสอบราคา

 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
          เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

กองการพัสดุภาครัฐ



             วิธีสอบราคา

- ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
      ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการ

ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย

กองการพัสดุภาครัฐ



การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ
มอบหมายเจา้หน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เพื่อ       - จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้ง

             - ก าหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

2. ผู้มีหน้าที่จดัท าเอกสารสอบราคา =  เจ้าหน้าที่

3. ผู้มีหน้าที่ลงนามในการท าเอกสารสอบราคา  =  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพัสดุภาครัฐ



   การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา
หน่วยงานอาจน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 

เผยแพร่เพื่อรบัฟงัความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

    - เผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ                      กรมบัญชีกลาง  และ

                                                                                              ของหน่วยงานของรัฐ

     - เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ

     - กรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ เผยแพร่

เพื่อรับฟงัความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ ให้น าความเรื่องการรับฟงัความคดิเห็น
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กองการพัสดุภาครัฐ



      การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและร่างประกาศและเอกสาร

ซื้อหรือจ้างฯ

        - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที ่= เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา  ในระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานของรฐั    เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการ

       - การให้หรือขาย เอกสารสอบราคา ให้กระท าพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ  

        - ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้ สตง. ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

        -  ก าหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการขอรับเอกสารซื้อหรือจ้าง (เริ่มต้นวันประกาศเผยแพร่ 
ถึงวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่) 

       - ก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ (ก าหนดเปน็วันถัดจากวันสุดท้ายของเผยแพร่
การประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง  =  โดยก าหนดเป็นวัน เวลาท าการ เพียงวันเดียว) 

กองการพัสดุภาครัฐ



การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา
 

        กรณีที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย

        ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมี
ได้ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นเอกสารสอบราคา
เพิ่มเติม 

         การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดท าบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

 ถ้ามีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การรับซอง  
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย

 เมื่อถึงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนด
วันยื่นซองสอบราคา 

กองการพัสดุภาครัฐ



การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา
 

    การยื่นซอง            - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ

                                  - ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยย่ืนตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อม
รับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ

      - เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง

      การรับซอง             - ระบุวันและเวลาที่รับซอง

                                     - ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง

                                     - ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆ 

                                       ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยพลัน                                

กองการพัสดุภาครัฐ



การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา
 

 คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา 
          (1)  เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  + กรรมการทุกคน
                 ลงลายมือชื่อก ากับ

          (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี

                - คัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

          (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และ

                 - พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา

                 - จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

          (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

กองการพัสดุภาครัฐ



วิธีคัดเลือก

ก. ใช้วิธีประกาศเชญิชวนทั่วไปแล้ว 
ไมม่ีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รบัการคัดเลือก

ข. พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง 
หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญ

เป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด

ง. ลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิค
ที่จ าเป็นต้องระบุยี่หอ้

เป็นการเฉพาะ

ค. มีความจ าเป็นเร่งด่วน    
อันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์

ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 

จ. ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ         
หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหวา่งประเทศ
ฉ. ใช้ในราชการลบั หรือ
เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็น
ความลับของทางราชการ 
หรือเกี่ยวกับความมัน่คง

ของประเทศ 

ช. งานจ้างซ่อมพัสดทุี่จ าเป็นถอดตรวจ
ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ซ. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง



(ก) (ข) (ค) (ง)

กองการพัสดุภาครัฐ
การด าเนินการ

1

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง

2

3

คกก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ
เชิญชวน ยื่นเสนอราคาตามวัน 
เวลา ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด

- ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า        

3 ราย เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
น้อยกว่า 3 ราย ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงการไม่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันของ
ผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอด้วย



      กรณีเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการทีม่ีฝีมือเฉพาะหรือช านาญเป็นพิเศษและมีจ านวน

จ ากัด กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุอันเนื่องมาจาก
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
จะไม่ทันต่อความต้องการ กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ

ให้ทราบถึงความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ 
และกรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค)
 (ฉ) (ช) (ซ) ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
พัสดุนั้นโดยตรง ส าหรับกรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่จ าเป็นต้อง

ถอดตรวจให้ทราบถึงความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได้ ตามมาตรา 56 (1) (ช) หากมีผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป

ให้พิจารณาจากผู้ที่เสนอเทคนิคที่ดีที่สุด และต่อรองราคา
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

กรณีใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มี

ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ตามมาตรา 56 (1) (ก) ให้เชิญชวน

ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างพัสดุนั้นโดยตรง และจาก
ผู้ที่ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไป
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี)

1 (ค  2

วิธีคัดเลือก
 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแตใ่นงานนั้น
   มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดังต่อไปนี้

กองการพัสดุภาครัฐ



กรณีเป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
ตามมาตรา 56 (1) (จ) ให้ตดิต่อซื้อหรือจ้างจาก
ต่างประเทศโดยตรงหรือขอความรว่มมือจาก
สถานเอกอัครราชทูตหรือหน่วยงานของรัฐ

ในต่างประเทศช่วยติดต่อสืบราคา คุณภาพ รายละเอยีด 
ส่วนการซื้อโดยผา่นองค์การระหว่างประเทศ
ให้ติดต่อกับส านักงานขององค์การระหว่าง

ประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง
เว้นแต่ กรณีที่ไมม่ีส านักงานในประเทศ 
ให้ติดต่อกับส านักงานในตา่งประเทศได้

กรณีเป็นพัสดุ
ที่โดยลักษณะของ

การใช้งานหรือมีข้อจ ากัด
ทางเทคนิคที่จ าเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
 ตามมาตรา 56 (1) (ง) 

ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ
ที่เป็นผู้ผลิตหรือ

ผู้แทนจ าหน่ายพัสดุนั้น

(ก) (ค) (ง)

วิธีคัดเลือก
กองการพัสดุภาครัฐ

3 4

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดังต่อไปนี้



(ก) (ง)

กองการพัสดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

     จัดท าหนังสือเชญิชวนไปยังผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
     รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ พร้อมสรุปรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ                                              
     (เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลักฐานฯ ต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง  
     เพิ่มเติม)
     เปิดซองผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
     ผู้ยื่นข้อเสนอ + กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกแผ่น
     ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด
     พิจารณาคัดเลือกพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร   
     เชิญชวน แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคา  
     ต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ตามเกณฑ์การพิจารณาผลที่หน่วยงานของรัฐก าหนด
     ไว้ในเอกสารเชญิชวน
     จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่



วธีิเฉพาะเจาะจง

ก. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและ
วิธีคัดเลือก หรือใชว้ิธีคัดเลือกแล้ว แต่
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ

การคัดเลือก

ข. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหนา่ย หรือให้บรกิารทัว่ไป 
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

ง. มีความจ าเป็นต้องใช้
พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติภัยหรือธรรมชาติ

พิบัติภัยและการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลอืก
อาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจท าให้เกิดความ

เสียหายร้ายแรง 

ค. มีผู้ประกอบการทีม่ีคณุสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียว หรอื

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหนา่ย
หรอืตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และ

ไม่มีพัสดุอื่นที่จะใชท้ดแทนได้

จ. เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อ
จัดจ้างไว้ก่อนแลว้ และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุ
ที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า

พัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแลว้

ฉ. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด 
โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การ
ระหวา่งประเทศ หรือหน่วยงาน

ของตา่งประเทศ

ช. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ. กรณีอื่นที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



วิธีเฉพาะเจาะจง

 1
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่น
ข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได้

  2
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการทั่วไป และมีวงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
แล้วให้ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ส าหรับกรณีข้างต้นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

    ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

     ให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้

กองการพัสดุภาครัฐ



วิธีเฉพาะเจาะจง

  3
กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดยีว และกรณีท่ีเป็นพัสดุที่มีความจ าเป็นตอ้งใช้โดยฉุกเฉนิ
เนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคตดิตอ่อันตราย และการด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลางหรือวงเงินงบประมาณ หรือ
ราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

  4
กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) 

ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซ้ือหรือจ้าง

ตามรายละเอียด และราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

    ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

     ให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้

กองการพัสดุภาครัฐ



วิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)

  5 กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ

หน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา

  6
กรณี เป็นพัสดุที่เป็นทีด่ินหรือสิ่งปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช) 
ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรอืสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า ราคาที่เสนอนั้นยังสงูกว่าราคา
ในท้องถ่ิน หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได้

กองการพัสดุภาครัฐ

    ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด

     ให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอส าหรับการซ้ือหรือจ้าง

1

การซื้อหรือจ้างพัสดุ
ที่มีคุณลักษณะ

ที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการ

ใช้งาน ให้ใช้
เกณฑ์ราคา โดยคัดเลือก

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

2

การซื้อหรือจ้างพัสดุท่ีมีความ
ซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือ
มีเทคนิคเฉพาะ สามารถใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์

คุณภาพ 
(Price Performance)

โดยพิจารณาจากยื่นข้อเสนอ
ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ

ถูกต้อง ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด

3

การซื้อหรอืจ้างที่มีการก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไมอ่ยู่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ

พิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
เป็นเงือ่นไขให้มกีารยื่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรอืขอ้เสนออื่นแยกมาต่างหาก 
และให้พิจารณาคัดเลอืกผู้ที่ได้คะแนน
ข้อเสนอดา้นเทคนคิหรือข้อเสนออืน่

ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนด แล้วด าเนินการตามข้อ 1 หรือ 2

         วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
       และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กองการพัสดุภาครัฐ



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน 200,000,000  บาท เกิน 200,000,000   บาท

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

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

อ านาจในการสั่งซือ้หรือสั่งจ้าง

    ส าหรับรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ

กองการพัสดุภาครัฐ



วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

ใช้กับงานที่ไม่ซับซอ้น งานที่มีลักษณะเป็น
งานประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่
มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษา
ซ่ึงท างานนั้นได้เป็นการทั่วไป โดย
หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้
เข้ายื่นข้อเสนอก าหนด 

ใช้กับกรณีที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
แล้วไม่ผลด ีหรือเป็นกรณีที่เป็นงาน
ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก หรือกรณีเป็น
งานจ้างที่มีที่ปรึกษาจ านวนจ ากัด ให้
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มี
ที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย

ใช้กับกรณีที่ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้วไม่ได้ผลด ีหรือกรณีมีวงเงินค่าจ้าง
ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
หรือกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจาก
งานที่ได้ท าไว้แล้ว หรือกรณีในงานนั้น
มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีเป็นงาน
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ ให้หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราย

การจ้างที่ปรึกษา กองการพัสดุภาครัฐ



มาตรา 4 ค านิยาม 

            “งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ

ระเบียบฯ หมวด 3  ก าหนดลักษณะของงานจ้างที่ปรึกษา
           การจ้างที่ปรึกษาเป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของ
รัฐ โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ

“ที่ปรึกษาไทย”  หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้
กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

การจ้างที่ปรึกษา
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• การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล
และความจ าเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง 
โดยการจ้างทีป่รึกษาต่างประเทศในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทย
ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บคุลากรไทย
• เว้นแต่  สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได ้

การจ้างที่ปรึกษา
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ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวิธี

การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

          องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไป
ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม

การจ้างที่ปรึกษา
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การจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

           ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ

ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวิธี (ต่อ)

การจ้างที่ปรึกษา
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คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
มี 4 คณะ ได้แก่

การจ้างที่ปรึกษา
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จนท. หน.หน่วยงานของรฐั

ตามรายการ ดังนี้
1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 

2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา

การจ้างที่ปรึกษา
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ตามรายการ ดังนี้ (ต่อ)

6. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 

7. วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)

9. ข้อเสนออื่นๆ (เช่น แต่งตั้ง คกก.)

                   เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ           
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบฯ รายงานที่เสนอแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไปได้

5. วงเงนิที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มี
วงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงนิที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

การจ้างที่ปรึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป

1. ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา  โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป

2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
-  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างท่ีปรึกษาแล้ว 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  

- การให้เอกสารจ้างท่ีปรึกษา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จะให้ไปพร้อมกันกับ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่น
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษา

- ให้ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวันเดียว นับถัดจาก
วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชนร์่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐั
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่จะให้ท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง และพจิารณาเลือกรายที่
เสนอราคาต่ าสุด และจัดล าดับ

- กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด ไม่เข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่ าสุดรายถัดไป

- กรณีที่มีท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าว
มาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองขอ้เสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย

(1) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

(2) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงนิที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

(3) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกัน 

(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษา   
ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา



ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป
กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี

เหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรอง
กับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง

โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น     
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ



กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง

(1) แจ้งที่ปรึกษารายที่
เห็นสมควรจ้างนั้น 
เพื่อต่อรองราคา

(2) เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกัน

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกเลกิ
/ด าเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่

/ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป
กองการพัสดุภาครัฐ



กองการพัสดุภาครัฐ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา โดยวิธีคัดเลือก

1. ขั้นตอนเริ่มต้น
- ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา  โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธคีัดเลือก 

- ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรกึษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล    
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ           
เพื่อด าเนินการต่อไป
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2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ               
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย        
โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

- เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา โดยวิธีคัดเลือก
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา โดยวิธีคัดเลือก

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชนร์่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐั
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่จะให้ท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา โดยวิธีคัดเลือก

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้อง จัดล าดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี

(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

กรณีรายท่ีคัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลา
ที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดตาม (ก) 
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดับ

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)



ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา โดยวิธีคัดเลือก
กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี

เหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรอง
กับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง

โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแตห่น่วยงาน    
ของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตอุื่น ใหเ้ริ่มกระบวนการจ้างใหม่    
โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ



เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา

         4. ประเภท
ของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

2. วิธีการ
บริหารและ
ปฏิบัติงาน

 

5. ข้อเสนอทางด้าน
การเงิน 6. เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก  นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนกั ตามความในมาตรา 76 
ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อ

ด าเนินงานประจ าหรืองานที่มี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน 
    ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ ท่ีผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเสนอราคา

ต ่าสุด

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน
ที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด

1

2

   กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มี
ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก
   ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

3

กองการพัสดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพือ่ด าเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตัดสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา                 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- เชิญชวนทีป่รึกษารายใดรายหน่ึงทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะท างานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของทีป่รึกษา และเจรจาต่อรอง เพือ่ให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

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

อ านาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดงัต่อไปนี้

กองการพัสดุภาครัฐ
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ในกรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้

ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้อง

วางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่ได้รับ

ล่วงหน้าไปนั้น 

กรณีจ้างส าหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้าง

ล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมี

หลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้

การจ่ายเงินล่วงหนา้



กองการพัสดุภาครัฐ
การคืนหนังสือค้ าประกัน

ให้คืนหนังสอืค้ าประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้
จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวด

จนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย

การคืนหนงัสือค้ าประกัน
 (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 



งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

• ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามที่คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณีท่ีหน่วยงาน
ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด เพื่อออกแบบงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน
ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อน
หรือซับซ้อนมาก หรือ ใช้กับ
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว
ไม่ได้ผล หรือกรณีเป็นงาน
ออกแบบหรือใช้ความคิด
ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะก าหนดเบื้องต้น
ได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ

• ใช้กับงานที่มีลักษณะ
ไม่ซับซ้อน

1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

2. วิธีคัดเลือก

3. วิธี
เฉพาะเจาะจง

4. วิธีประกวด
แบบ

กองการพัสดุภาครัฐ
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งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง

                        ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด                             
ไมม่ีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร  หรือ

หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ 

                                      ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญา                  
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังตอ่ไปนี้

(1) มีความสัมพันธ์โดยตรง  และ (2) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม

มีสัญชาติไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 

หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น



จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

• แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
จัดท าร่างขอบเขตของจ้างและหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

จัดท ารายงานขอจ้าง

• ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการท่ีระเบียบฯ ก าหนด

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ที่เสนอแล้ว     
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้

กองการพัสดุภาครัฐ

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ขั้นตอนการด าเนินการจ้างฯ ทุกวิธี



กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ
มี 5 คณะ ได้แก่

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวิธีประกาศ       
เชิญชวนทั่วไป

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง        
โดยวิธีประกวดแบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสรา้ง



การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ท ารายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ



การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ

2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
-  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ แล้ว           

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  

- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จะให้ไปพร้อมกันกับการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ
สามารถขอรับเอกสารจ้างฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างฯ

- ให้ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวันเดียว นับถัดจาก
วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ



การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ       
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่น
ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถว้น 
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐั
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ     
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น



การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดังนี้

      -   พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ   
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับคะแนน

      -  ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด        
ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้
คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล าดับถัดไป 

      -  จัดท ารายงานผลการพิจารณา (ให้น าวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)



กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี

เหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรอง
กับผู้ให้บริการรายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง

โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี              
จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก      
ตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง     
ตาม 82 (1) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น     
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป



กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริม่ต้น
- ท ารายงานขอจ้างฯ  โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธคีัดเลือก เพื่อด าเนินการต่อไป 

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธคีัดเลือก



กองการพัสดุภาครัฐ

2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดงันี้

- จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใหเ้ข้ายื่นข้อเสนอ               
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย        
โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

- เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการ
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธคีัดเลือก



กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ      
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐั
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ    
รายใดก็ได้ แต่จะให้รายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อรายนั้น

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธคีัดเลือก



กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดังนี้

-  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับคะแนน

-  กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดในล าดับถัดไป

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธคีัดเลือก



กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว    
หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่
มเีหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรฐั
ต่อไป

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง

โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื่น ใหเ้ริ่มกระบวนการจ้างใหม่โ
ดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธคีัดเลือก



กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างฯ

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพื่อด าเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ                                
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น

- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



กองการพัสดุภาครัฐ

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีประกวดแบบ

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างฯ 
พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด

ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯ      
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอความเห็นชอบ

แล้วจึงด าเนินการต่อไป

การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่วนัเริ่มต้น
ประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่

ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศ
ประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศ   

ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 
และให้ปิดประกาศด้วย    เป็นเวลาติดต่อกัน  

ไม่น้อยกว่า  7 วันท าการ

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ



กองการพัสดุภาครัฐ

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีประกวดแบบ

เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซอง        
ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย

แล้วคัดเลือกที่ถูกต้อง ครบถ้วน            
และให้คัดเลือกผู้ที่เสนอแนวความคิด      
ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด      

และจัดล าดับไว้ 

เสนอรายงานผลการพิจารณาให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา    

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับ
คัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ)



กองการพัสดุภาครัฐ

(ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะต้องพัฒนาแนวความคิดจาก
ขั้นตอนที่ 1 แล้วจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

(ข) เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที่ 2 ให้คณะกรรมการฯ   
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด        
และจัดล าดับ

(ค) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

การจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน 
โดยวิธีประกวดแบบ

ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ



หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

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

อ านาจในการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดผู้มีอ านาจและวงเงินในการสั่งจ้าง 
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

เพื่อขอความเห็นชอบ

กองการพัสดุ
ภาครัฐ



• หากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้

ให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับพัสดทุี่จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม

สัญญาและหลักประกัน
กองการพัสดุ

ภาครัฐ



แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

12. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

2. สัญญาซื้อขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4. สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลี่ยน

3. สัญญาจะซื้อจะขายราคา
คงที่ไม่จ ากัดปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพัสดุภาครัฐ



1

2

3
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หลักประกันการเสนอราคา
 เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้ใหบ้ริการ

ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการเสนอราคา ส าหรับการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินกว่า 5,000,000 บาท ดงันี้

 การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกัน 
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้
เช็คหรือดราฟท์นัน้ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

(2) หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 (4) หนงัสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
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หลักประกันการเสนอราคา
 ส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นช าระตอ่เจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ
นโยบายก าหนด 

(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันสัญญา

 ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์

                 ลงวันที่ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
                 ไม่เกิน 3 วันท าการ 

3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน
5. พันธบตัรรฐับาลไทย
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มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา

 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคา :ร้อยละ 5 ของวงเงิน
งบประมาณ
มูลค่าหลักประกันสัญญา : ร้อยละ 5 ราคาพัสดุ
ที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
  เว้นแต่ การจัดหาที่ส าคัญพิเศษ ก าหนดสูงกว่า
 ร้อยละ 5  แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้

 *  กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน
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การคืนหลักประกัน

 หลักประกันการเสนอราคา   คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวนัที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณารายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ
การซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมือ่ได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

หลักประกันสัญญา ให้คืนแก่คู่สญัญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว  
และอย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา
พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 

141



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งานซื้อหรืองานจ้าง ระเบียบฯ
ข้อ 176

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ระเบียบฯ
ข้อ 177

งานจ้างท่ีปรึกษา ระเบียบฯ
ข้อ 180

งานจ้างออกแบบควบคมุงานก่อสร้าง ระเบียบฯ
ข้อ 181



กองการพัสดุภาครัฐ
หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ

หลักการ
ม. 100 +ระเบียบฯ 

ยกเว้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

“การซื้อหรือจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช ้“รายงานขอความเห็นชอบ” 

เป็น  “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบคุคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรอืงานจ้าง

ตรวจรับพัสดุ ณ 
   ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุ  
   สถานที่ที่ก าหนดในสญัญา / ข้อตกลง
   สถานที่อื่น ที่มิได้มีสัญญา / ข้อตกลง

*  ต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
งานซื้อหรอืงานจ้าง

    ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ตกลง  
    ถ้าต้องตรวจทดลอง หรือตรวจทางเทคนิค/ วิทยาศาสตร์
        จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษา/ หรือส่งไปตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
        ผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
    กรณีจ าเป็น ตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
    ระยะเวลาตรวจรับ  
       - ตรวจวันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง  
       - ตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด       

หลักเกณฑ์การตรวจรับ :-



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
งานซื้อหรอืงานจ้าง
กรณีตรวจรับถูกต้อง :-

•  รับพัสดุไว้ ถือว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน 
     ณ วันที่น าพัสดุมาส่งมอบ และส่งมอบพัสดุให ้จนท. 
•  ท าใบตรวจรับโดยลงชื่อเป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ 
   (ใหผู้้ขาย  /ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน ) 
•  รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หน. เจ้าหน้าที่ 
    เพื่อทราบและสั่งการ



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
งานซื้อหรอืงานจ้าง
กรณพีัสดุท่ีส่งมอบ ไมค่รบจ านวน/ไม่ถูกตอ้ง :-

        ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง
•   มอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่  
•  ท าใบตรวจรบั 2 ฉบับ ส่งผูข้าย และ จนท.พัสดุ 
•  รีบรายงาน หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งผูข้าย/ ผู้รับจ้าง ทราบ
  ภายใน  3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ
• สงวนสิทธิ์ปรบั (ส่วนที่ส่งไม่ถูกต้อง)



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
งานซื้อหรอืงานจ้าง
กรณพีัสดุเป็นชุด / หน่วย :-

        ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนใดสว่นหนึ่งไปแลว้ จะใช้การไมไ่ด้อย่างสมบูรณ์ 
•   ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
• รีบรายงาน หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งผูข้าย/ ผู้รับจ้าง ทราบ
    ภายใน    3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ

กรณีกรรมการตรวจรบับางคนไม่ยอมรับพสัดุ :-

        ให้ท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ
•  ถ้า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สั่งการให้รบัพัสดุไว้
•  ใหด้ าเนินการออกใบตรวจรบัใหผู้้ขาย/ ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ จนท. 1 ฉบับ 



ภา
ยใ
น 

3
 ว
ันท

 าก
าร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(ครบองค์
ประชุม)

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

: รับพัสดุไว้  ถือวา่สง่มอบถูกต้อง ณ วันที่ส่ง
:  ส่งมอบพัสดุให้ จนท.  

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ
และสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ

แจ้ง
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอื่น

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทึกความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อสั่งการ

ให้รับ

ไม่รับ

กองการพัสดุ
ภาครัฐ



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
งานจ้างก่อสร้าง

ตรวจสอบคณุวุฒิและรายงานของผู้ควบคมุงาน  :-

    ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
    ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา/ข้อตกลง  
     ทุกสัปดาห์
    รับทราบการสั่งการของผู้ควบคุมงาน  กรณีส่ังผู้รับจ้างหยุดงาน 
     หรือพักงาน  แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่ังการ
   ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานท่ีที่ก าหนดในสัญญา/ข้อตกลงตามเวลา
     ที่เหมาะสม และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจไว้เป็นหลักฐาน



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
งานจ้างก่อสร้าง

กรณีมีข้อสงสยัเห็นว่า ไม่น่าจะเป็นตามหลกัวิชาการช่าง :-
      ใหม้ีอ านาจ
สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเตมิ ตดัทอน งานจ้างได้ตามทีเ่ห็นสมควร
   และตามหลกัวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด

     ตรวจผลงานที่ส่งมอบ
ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันประธานกรรรมการรับทราบการส่งมอบงาน 
ตรวจให้เสร็จโดยเร็วท่ีสุด



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)
งานจ้างก่อสร้าง

กรณีตรวจถูกต้อง :-
   ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานลงชื่อเป็นหลักฐาน
 ทั้งหมด / เฉพาะงวด
 มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ จนท. 1 ฉบับ
 รายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง  :- ทั้งหมด / เฉพาะงวดใด
    ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน หน.จนท. เพื่อทราบหรือสั่งการ
    ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรฐัสั่งให้รับไว้ ให้ท าใบรบัรองผลการปฏิบตัิงานได้
    หากกรรมการตรวจการรบัพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานให้
        ท าความเห็นแย้งไว้ แลว้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ



คณะกรร
มการ

ตรวจรับ
พัสดุ
งานจ้าง
ก่อสร้าง
(องค์

ประชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อทราบ

ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

มติองค์
ประชุม
: เห็นว่า 
ถูกต้อง
ทั้งหมด / 
เฉพาะงวด

มติองค์
ประชุม

: เห็นว่า ไม่
ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบหรือสั่งการ

ทราบ
(ตาม
มติ)
สั่งการ

แจ้ง
คู่สัญ
ญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่
รับมอบ ท าบันทึกความเห็น

แย้ง

เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน

ของรัฐ เพื่อสั่งการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันที่ส่ง

กองการพัสดุ
ภาครัฐ



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
งานจ้างที่ปรึกษา

• ก ากับและติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ตกลง
• ตรวจรับ ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือตามที่ก าหนดในสัญญาระยะเวลาตรวจรับ  
         - ตรวจวนัทีท่ีป่รึกษาน าผลงานมาส่ง  
         - ตรวจให้เสร็จส้ินโดยเร็วทีสุ่ด        

กรณีตรวจรับถูกต้อง  :-
• รับงานจ้างทีป่รึกษาไว้ และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน
   ณ วันที่น าผลงานมาส่ง  ท าใบตรวจรับโดยลงชื่อเป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ 
   (ให้ทีป่รึกษา 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน ) 
•  รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)  
งานจ้างที่ปรึกษา

กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง  :-
    สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิม่เติม ตดัทอน งานตามสัญญา หรือสั่งให้หยุดงาน
      ชั่วคราว หรือรายงานใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน หน. จนท. เพื่อทราบ
      หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี
กรณีกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับงาน  :-

     ให้ท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อสั่งการ
    หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สั่งการใหร้ับผลงานนั้นไว้
    ให้ด าเนินการออกใบตรวจรับให้ท่ีปรึกษา 1  ฉบับ  และ จนท. 1  ฉบับ        



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน

กรณีตรวจรับถูกต้อง  :-
• รับงานไว้ และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ณ วันที่น าผลงานมาส่ง
•  ท าใบตรวจรับโดยลงชื่อเป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ 
   (ให้ผู้ให้บริการ 1 ฉบับ จนท. 1 ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน ) 
•  รายงานผลให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ

•  ตรวจให้ถูกต้องตามที่ก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
• ตรวจรับ ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือตามที่ก าหนดในสัญญา 
•  ระยะเวลาตรวจรับ  
         -  ตรวจวนัทีผู้่ให้บริการน าผลงานมาส่ง  
         -  ตรวจให้เสร็จส้ินโดยเร็วทีสุ่ด        



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)   
งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน

กรณีตรวจพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามสัญญา  :-

กรณตีรวจพบว่า ผลงานไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการทางสถาปัตยกรรม/ศวกรรม :-

 - ให้รบีแจ้งผู้ให้บริการด าเนนิการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว

-  สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิม่เติม ตดัทอน งานตามสัญญา หรือสั่งให้
   หยดุงานชั่วคราว หรือรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน หน. จนท. 
   เพื่อทราบหรือสั่งการ  แลว้แต่กรณี



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)   
งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงาน

กรณีกรรมการตรวจรบับางคนไม่ยอมรับงาน :-
 
     ให้ท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อสั่งการ
     ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
     ใหด้ าเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ใหบ้รกิาร 1 ฉบับ   และ จนท.  1 ฉบับ



การคิดค่าปรับตามสัญญา กองการพัสดุ
ภาครัฐ

 คดิค่าปรับเป็นรายวันในอตัราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01-0.20  ของราคาพสัดุ
ทีย่งัไม่ได้รับมอบ 

 งานจ้างที่ต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั ให้คดิค่าปรับเป็นรายวนั
 เป็นจ านวนเงินตายตัว ในอตัราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างน้ัน

  กรณีเงื่อนไขสัญญาซ้ือเป็นชุด  ให้ปรับทั้งชุด
  กรณีพสัดุคดิราคารวมค่าตดิตั้ง/ทดลอง ให้ปรับเป็นรายวนัในอตัราที่ก าหนด

 ของราคาทั้งหมด
  หากมีความจ าเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น เช่น งานที่เกีย่วกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง
จากการซ้ือขายคอมพวิเตอร์ ให้ก าหนดอตัราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค านึงถึง
ความส าคญัและลกัษณะของงาน   และความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้ 



การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา

เหตุเกิดจากความผิด
 เกิดจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใด ที่คู่สัญญา

ไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอื่นตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพิจารณาได้
ตามจ านวนวัน ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาตอ้งแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาทีก่ าหนดคู่สัญญาจะยกข้ึนมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได ้ 

เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน้

กองการพัสดุ
ภาครัฐ



การบริหารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง 

งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การเก็บ
และการบันทึก

การเบิกจ่าย

การยืม
การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจ าหน่ายพสัดุ



การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐ
การเก็บและการบันทึก :-

 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลว้แต่กรณ ีแยกเป็นชนิด 
และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

 ให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
 ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทกุชนิดในบัญชี

เดียวกันก็ได้
 เก็บรักษาพัสดใุห้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน



การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการเบิกจ่าย :-
 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก 
 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
                 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 

แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย



การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการยืม :  การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้

พัสดุประเภทใช้คงรูป 
 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะตอ้งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รบัอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รบัอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 ผู้ยืมส่งคืนพัสดุนั้นในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป  ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
      ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด
      ราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
      หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด



การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการยืม :  การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้

พัสดุประเภทสิ้นเปลือง 

   ให้กระท าได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็น รีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้
   ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ และให้มีหลักฐาน
   การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

               ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด และ
       ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป 

คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด



การบริหารพัสดุ (ตอ่)
กองการพัสดุ

ภาครัฐ

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุ

- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยูใ่นความ
ครอบครองให้อยูใ่นสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
- ให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย
- กรณีที่พัสดุเกดิการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการซ่อมแซมใหก้ลับมาอยูใ่นสภาพพร้อม
ใช้งานโดยเร็ว

- ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกป ีแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิเป็น
เจ้าหน้าที่  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปี
ที่ผ่านมา

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 
๓๐ วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้น 

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าพัสดุช ารุด เสือ่มสภาพ เนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกต ิหรือสญูไปตามธรรมชาต ิให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการ
จ าหน่ายต่อไปได้



การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการจ าหน่ายพัสดุ : ขาย
  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่

1.   การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ โดยตกลงราคา
2.  การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.  การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจาก
หน้าที่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการจ าหน่ายพัสดุ : ขาย
การขายโดยวิธทีอดตลาด ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหนา่ยเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคา
ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ  เวลาที่จะท าการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่
เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมนิดังกล่าว 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ด าเนินการก็ได้ 



การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการจ าหน่ายพัสดุ :

แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
โอน ใหโ้อนแกห่น่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้นี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อ
กันด้วย
แปรสภาพหรอืท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดการด าเนินการตามวรรคหนึง่ โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 

 

แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภาพหรือท าลาย 



การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน กองการพัสดุ
ภาครัฐ

             ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่  จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงาน
                  กรณปีรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ กระท าการอันมีลักษณะ
เป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา 109  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา 
หรือผู้รับจ้างช่วงทีห่น่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบ
หรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแตก่รณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว



เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรอืข้อตกลง
เป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริต
เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86

การกระท าอื่นๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน (ต่อ)
       ม.109 ในกรณีปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรฐักระท าการดังต่อไปนี้ 
โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่ากระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน



1. เป็นผู้ท่ีมีฐานะการเงินมั่นคง 

2. มีการช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กองการพัสดุ
ภาครัฐ

สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ม. 110   ผู้ที่สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน :



1. ถูกข้ึนบญัชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถกูสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระท าการโดยไมสุ่จริต ทั้งนี ้ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รบัการเพิกถอน
ในข้อนี ้ต้องไม่เคยมีผลการประเมินเป็นผู้ไมผ่่านเกณฑท์ี่ก าหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

2. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่ง
หรือแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต

3. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวินิจฉัย
อาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีการเพิกถอนออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้ 

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ต่อ) กองการพัสดุ
ภาครัฐ      ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค าร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 



4 . หากผู้ทิ้งงานรายใดถูกเพิกถอนชือ่ออกจากการเป็นผูท้ิ้งงานไปแล้ว และถูกสั่งให้
เป็นผู้ทิ้งงานซ้ าอกี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชือ่ออก
จากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว การเพกิถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มี
สิทธิได้เพิกถอนตามข้อ 1  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามขอ้ 2 ได้ เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง

5. ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพกิถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องยื่นค าขอเพิกถอน
มายังปลัดกระทรวงการคลัง พรอ้มทั้งเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ต่อ) กองการพัสดุ
ภาครัฐ



การบันทึกรายงานผลการพิจารณา



การยกเว้นไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP

2

การจดัซ้ือจดัจ้าง
ตามข้อ 79 วรรค 2

1

การจัดซื้อจัดจ้าง

 1.1 ส่วนราชการและองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต่ ากวา่ 5,000 บาท

     1.2 รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ 
ไม่เกิน 100,000 บาท

3

การจ้างเหมาบคุคลธรรมดา
ตามหนังสือ กรมบญัชีกลาง 
ด่วนท่ีสดุท่ี กค 0421.4/ว.82 
ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2556 

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบติังาน
ในระบบ e-GP ระยะท่ี 2

4

การซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงไม่ถึง 10,000 
ลิตร ไม่มีภาชนะเกบ็รกัษาน ้ามนั
เช้ือเพลิง กรณีจดัซ้ือจากสถานี

บริการน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ให้เครดิต
แก่ส่วนราชการ



แนวทางการแก้ปัญหากรณีหารหัสไม่พบ (สินค้าทั่วไป)
1. เมื่อส่วนราชการหารหัสสินค้าในระบบ e-catalog ไม่พบ เบ้ืองต้นให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี้
    1.1 ตรวจสอบว่าสินคา้หรือบริการที่จะจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเคยจัดซื้อจัดจ้างและท า PO มาก่อนหรือไม่ 
    1.2 หากเคยจัดซื้อจัดจ้างมาแล้ว ส่วนราชการจะมีใบสั่งซื้อ (PO) ทีเ่คยจัดท าไว้ในระบบ GFMIS และในใบสั่งซื้อจะมีข้อมูลรหัส GPSC
    1.3 รหัส GPSC กับ รหัส UNSPSC มีความสมัพันธ์กัน ดังนั้น ส่วนราชการหากมีรหัส GPSC มาก่อนกส็ามารถคน้หารหัส UNSPSC ได้
    1.4 วิธีการค้นหารหสั UNSPSC จากรหัส GPSC ให้ด าเนินการดังนี้

1.4.1 เข้าไปยังเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างแล้ว คลิกเลือกเมนคู้นหารหสั GPSC

1.4.2 น าตัวเลข 8 หลักแรกของรหัส GPSC บันทกึที่ช่อง INC ตามภาพ จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะแสดงรหัส UNSPSC ขึ้นมาให้

http://www.gprocurement.go.th/


แนวทางการแก้ปัญหากรณีหารหัสไม่พบ (สินค้าทั่วไป)
2. หากด าเนินการตามข้อ 1. แล้ว ระบบไมพ่บข้อมูลรหัส UNSPSC ของสินค้าดังกล่าว ให้ส่วนราชการด าเนินการดังต่อไปน้ี

2.1 ให้สันนิษฐานว่ารหัสนั้นได้เปลี่ยนรหัสไปแล้วหรืออาจยกเลิกไปแลว้
2.2 ให้ส่วนราชการลองค้นหาใหม่ โดยการใส่ค าค้นภาษาไทย แต่ไม่ต้องใส่เลข 
2.3 หากด าเนินการตามข้อ 2.2 ยังไม่พบ ให้ลองค้นหาแบบตัดค า หรือย่อค า หรือใช้ค าแทน เช่น โทรทัศน์แทน ทีวี
2.4 เมือ่ด าเนินการตามข้อ 2.2 – 2.3 แล้วยงัไม่พบ ใช้ค าที่ใกล้เคียง
2.5 เมื่อด าเนินการตามข้อ 2.4 แล้วยงัไม่พบ ให้ส่วนราชการลองค้นเป็นภาษาองักฤษ
2.6 เมือ่ด าเนินการตามข้อ 2.5 แล้วยงัไม่พบ ให้ใช้เลข Dummy 99999001-99999020

3. กรณีค้นหารหัส UNSPSC ในระบบ e-catalog แล้วพบรหัส แต่เป็นภาษาอังกฤษ ให้สันนิษฐานว่าเป็นรหัสใหม่ 
อยู่ระหว่างการทยอยแปลเป็นภาษาไทย ใหส้ว่นราชการด าเนินการดังนี้
 3.1 ให้ส่วนราชการเลือกใช้รหัส UNSPSC นั้นได้เหมือนปกติ

3.2 เมื่อด าเนินการตามข้อ 3.1 แล้ว ให้ส่วนราชการส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP มายังส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ เพื่อให้เพิ่มค าแปลภาษาไทยในระบบ e-catalog ต่อไป



แนวทางการแก้ปัญหากรณหีารหัสไม่พบ (ยารักษาโรคหรือครุภัณฑท์างการแพทย์)
4. กรณียารักษาโรค
    4.1 หากเป็นยาในบัญชียาหลักหรือยาทีม่ีรหัส TMT ส่วนราชการ/โรงพยาบาลต้องคน้หายาดังกล่าว โดยใช้รหัส TMT (GPU) เท่านั้น 
    4.2 หากเป็นยาที่ไมม่ีรหัส TMT ส่วนราชการต้องด าเนินส่งแบบฟอร์มขอเพิม่รหัส TMT (GPU) ไปที่ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบ
ข้อมลูสขุภาพไทย ที่เวบ็ไซต์ http://www.this.or.th จากนั้นเลือกหัวข้อ ขอเพิ่ม TMTID

4.3 เมื่อศนูย์พฒันามาตรฐานฯ ด าเนินการเพิ่มรหัสให้แล้วตามขอ้ 4.2 กรมบัญชีกลางจะน ารหัสดังกล่าวเข้าระบบ e-catalog ต่อไป
    4.4 หากเป็นยานอกบัญชี TMT ให้ส่วนราชการ/โรงพยาบาล ใช้รหัส Dummy 51999801 – 51999820
5. กรณีครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสารเคมี

    

5.1 ให้ส่วนราชการ/โรงพยาบาลลองค้นหาแบบตัดค า หรือย่อค า หรือใช้ค าแทน หรือค าใกล้เคียง
5.2 เมือ่ด าเนินการตามข้อ 5.1 แล้วยงัไม่พบ ให้ส่วนราชการลองค้นเป็นภาษาองักฤษ
5.3 เมื่อด าเนินการตามข้อ 5.2 แล้วยงัไม่พบ ให้เลือกรหัสที่ใกล้เคียง อาทิ 41116000 สารเคมี ,41115800 อปุกรณ์ทาง
การแพทย์
5.4 เมือ่ด าเนินการตามข้อ 5.3 แล้วยงัไม่พบ ให้ใช้เลข Dummy 99999001-99999020

http://www.this.or.th/
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054-265031–2

ส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง
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054-265000

lpg@cgd.go.th

ส านักงานคลัง จังหวัดล าปาง



เอกสารนี้  ขอสงวนสิทธิ์ไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพื่อตีพิมพ์
เป็นหนังสือ  นิตยสาร เพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ  ทั้ งทางตรง
และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ


