
Company Name

เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพือ่ตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

สาระสําคญัของระเบียบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ



 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจาก

วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

การบังคบัใช้ กองการพสัดุภาครัฐ
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ระเบียบม ี10 หมวด

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างทีป่รึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุภาครัฐ

1. ข้อความทัว่ไป

10. การร้องเรียน

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างทีป่รึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ
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หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ราชการส่วนกลาง

• หมายถึง อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล

ราชการส่วนภูมิภาค

• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวดั

ราชการส่วนท้องถ่ิน

• หมายถงึ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเท่า

รัฐวสิาหกจิ
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อาํนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งทีเ่รียกช่ือ

อย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมอบอาํนาจ (1)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี

อาํนาจส่ังซ้ือส่ังจ้างจะมอบอาํนาจเป็น

หนังสือให้แก่ผู้ดาํรงตาํแหน่งใดกไ็ด้ซ่ึง

สังกดัหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั โดยให้

คาํนึงถงึระดบั ตําแหน่ง หน้าทีแ่ละ

ความรับผดิชอบของผู้ทีไ่ด้รับมอบ

อาํนาจเป็นสําคญั

(ผู้รับมอบอาํนาจจะมอบอาํนาจให้แก่

ผู้ดาํรงตาํแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้)

เพ่ือความคล่องตวัในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบอาํนาจในการส่ังการและ

ดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้แก่

ผู้ดาํรงตาํแหน่งรองลงไป

เป็นลาํดบั

กองการพสัดุภาครัฐ
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การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  

ตามระเบียบนี ้ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ

ดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารทีจั่ดพมิพ์จาก

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

การดาํเนินการด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์
กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ทาํรายงานขอซ้ือ/จ้าง

ดาํเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอีาํนาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอีาํนาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การทาํสัญญา

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (1)

ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน

ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐ

ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง

กาํหนด และใหปิ้ดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี

ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั้นดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่

แผนฯโครงการใดในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ

ดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ

จัดจ้างประจําปี

ให้ประกอบด้วยรายการ

อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ

ที่จะจัดซ้ือ

จัดจ้าง

2. วงเงนิท่ีจะ

จัดซ้ือจัดจ้าง

โดยประมาณ

3. ระยะเวลา

ที่คาดว่าจะ

จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน

ตามที่

กรมบัญชีกลาง

กาํหนด
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การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (2)

ในกรณทีี่มีความจําเป็นต้องเปลีย่นแปลงแผนการจัดซ้ือจดัจ้างประจําปี ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงาน

พร้อมระบุเหตุผลทีข่อเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น

ไม่ต้องประกาศ

เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณจีาํเป็นเร่งด่วน 

หรือเป็นพสัดุที่ใช้ในราชการลบั

2. กรณทีี่มีวงเงนิในการ

จดัซ้ือจดัจ้างตามที่กาํหนด

ในกฎกระทรวงหรือมี

ความจาํเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ

ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณงีานจ้างที่ปรึกษา

ที่มีวงเงนิตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที่

เกีย่วกบัความมั่นคงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างที่มี

ความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที่

เกีย่วกบัความมั่นคงของชาติ
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การจัดทาํบันทกึรายงานผลการพจิารณา

เม่ือส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มกีารบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธีิการและขั้นตอนการจัดซ้ือ

จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมรีายการดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซ้ือหรือ

ขอจ้าง

เอกสารเกีย่วกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเร่ืองน้ัน (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทุกราย

บนัทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลือกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา

คดัเลือกผู้ชนะ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับ
การคดัเลือก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

(ถ้าม)ี

บนัทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ
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การจัดทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 ในการซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ัง

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทํา

รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง  
รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

 ในการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 

หรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง 

หรือจะดําเนินการจางตามความในหมวด 4 งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  
ก็ได

 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค

หนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและ
เหมาะสม  

กองการพสัดุภาครัฐ



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบ

หรือควบคุมงาน
-วงเงนิเกนิ 5 แสนบาท

แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน    

ให้อยู่ในดุลพนิิจ

-วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท 

ให้เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็น

-รัฐวสิาหกจิ จะ

กาํหนดแตกต่างได้ 

โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการวนิิจฉัย

อาจนําร่างประกาศ

และเอกสารฯ เผยแพร่

เพ่ือรับฟังความคดิเห็น

จากผู้ประกอบการ

ก่อนกไ็ด้ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดทาํรายงานขอซ้ือขอจ้าง

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องทาํรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

13

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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 เหตุผลความจําเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง

 ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี

 ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน 

 กาํหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ

 วธีิจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลทีต้่องซ้ือ/จ้างโดยวธีิน้ัน

 หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 

 ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ําเป็น

ในการซ้ือหรือจ้าง การออกเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
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คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง
คณะกรรมการ

พจิารณาผล

การประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์
คณะกรรมการ

พจิารณาผล

การสอบราคา

คณะกรรมการ

ซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ

ซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิคดัเลือก

กองการพสัดุภาครัฐ
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 ประธาน 1 คน

 กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน 

ยกเว้น งานจ้างทีป่รึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน

 แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ

หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืน โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นสําคญั

ในกรณจีําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง

บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จํานวนกรรมการทีเ่ป็น

บุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
กองการพสัดุภาครัฐ
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ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล

การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก

เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น

กรรมการด้วย

ข้อห้าม
กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 

และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มตกิรรมการ
- ถือเสียงข้างมาก

- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง

เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  

ให้ทาํบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมส่ีวนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

ประธานกรรมการและ

กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี

ส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ

คู่สัญญาในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ัน  

ทั้งนี ้ การมีส่วนได้เสียในเร่ือง

ซ่ึงที่ประชุมพจิารณาของประธาน

กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยวธีิปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ

ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบั

ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซ้ือ

หรือจ้างคร้ังน้ัน ให้ประธานหรือ

กรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็น

ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 

ที่ตนได้รับแต่งตั้งน้ัน และให้รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือ

ส่ังการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

ม ี3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ

เจาะจง

2. วธีิคดัเลือก

1. วธีิประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็-

ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา
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การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร

e-market
e-bidding สอบราคา

- การให้หรือขายเอกสารให้ดาํเนินการไป

พร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

- วงเงนิเกนิ 5 แสน แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน 

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ

- เกนิ 5 ล้าน แต่ไม่เกนิ 10 ล้าน เผยแพร่

ไม่น้อยกว่า 10 วนัทําการ

- เกนิ 10 ล้าน แต่ไม่เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่

ไม่น้อยกว่า 12 วนัทําการ

- เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วนัทําการ

เผยแพร่

ประกาศ

และเอกสาร

ไม่น้อยกว่า 

3 วนัทําการ

- การให้หรือขายเอกสาร

ให้ดาํเนินการไปพร้อม

กบัการเผยแพร่ประกาศ 

และเอกสาร

- เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 

5 วนัทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ
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e - catalogผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า

- รหัสสินค้า(UNSPSC)

- คุณสมบตัิ

Market

หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ

สินค้า

- คุณสมบตัิสินค้า 

- จํานวน

ผู้ค้า

- คุณสมบตัิ

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สนิคา้

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า

ตอบกลบั

e-Market

ผูช้นะ

การเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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วธีิตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ

ท่ีไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซ่ึงกาํหนดให้ส่วนราชการ

จัดซ้ือสินค้าหรืองานจ้างท่ีกาํหนดไว้ในระบบ e - catalog กระทําได้  2 ลกัษณะ 

ดงันี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุคร้ังหน่ึง 

ซ่ึงมีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวธิ ีe - market

- ใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารการซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด 

การจัดทาํเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจําเป็นต้องมี

ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามที่

กาํหนดไว้ในแบบและไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐเห็นว่าจะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและ

ประกาศเชิญชวนดงักล่าวไปให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

การกาํหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหน่ึง 

ให้กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง

โดยกาํหนดเป็นวนั เวลา ทาํการเท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ
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ข้ันตอนวิธี e - market

เจาหนาที่จัดทําเอกสารการซื้อหรือการจางดวยวิธตีลาดอิเล็กทรอนกิส 

พรอมประกาศเชิญชวน

จัดพิมพรายงานขอซื้อขอจาง รางประกาศและรางเอกสารฯ 

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่

กองการพสัดุภาครัฐ
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เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาํเนินการเผยแพร่ประกาศ

และเอกสารซ้ือหรือจ้าง ด้วยวธีิ e – market

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

3 วนัทําการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน

ส่งกลบัเจ้าหน้าทีเ่พ่ือแก้ไข

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market
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กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารไปยังผูขาย/                ผู

ใหบริการ/

ผูรับจาง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ

มีสินคาหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคลอง

กับที่หนวยงานของรัฐกาํหนด จะไดรับ mail จากระบบ e - GP

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 

ไดจากเว็บไซตของหนวยงาน/กรมบัญชีกลาง

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market
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ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ทีไ่ม่ได้ลงทะเบียน และยงัไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ 

หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 

ทีไ่ด้รับทราบข้อมูลประกาศจากเวบ็ไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 

สามารถดาํเนินการดงันี้

กรณียังไมได

ลงทะเบียน
กรณีลงทะเบียนแลว แตยังไมได

ลงสินคาและบริการใน e - catalog

ลงทะเบียนในระบบ 

e – GP และลงสินคา/

บริการ ในระบบ 

e - catalog

ลงสินคา/บริการ 

ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี ้ต้องดาํเนินการก่อนการเสนอราคา**

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)
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- กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 

วงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดังนี้

1. เม่ือถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เม่ือถึง

กาํหนดเวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพ่ือเสนอราคา

ผ่านระบบ e - GP 

2. เม่ือเสนอราคาแล้วต้องยืนยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคา

ได้เพยีงคร้ังเดยีวเท่าน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ
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(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์

วงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดังนี้

1. เม่ือถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 

มายงัส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวนั เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด

2. เม่ือถึงกาํหนดวนัเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพ่ือลงทะเบียนและ

ทดสอบระบบ ภายในเวลาทีส่่วนราชการกาํหนด (ลงทะเบียน 15 นาท ีและ

ทดสอบ 15 นาท)ี

3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาราชการ

ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี ้กระบวนการเสนอราคาให้กระทาํภายในเวลา

30 นาท ี โดยจะเสนอราคากีค่ร้ังกไ็ด้

การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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การพจิารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผูเสนอราคา

หลายราย
กรณีมีผูเสนอราคารายเดียว กรณีไมมีผูเสนอราคา

ให้เสนอความเห็นให้

ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ

ราคาตํา่สุด กรณมีีผู้

เสนอราคาตํา่สุดเท่ากนั

หลายราย ให้พจิารณา

ผู้ที่เสนอราคา

ในลาํดบัแรก

พจิารณาแล้ว

เห็นว่า มีความ

เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ

ราชการ ให้เสนอ

ความเห็นให้

รับราคา

พจิารณาแล้ว

เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม

และไม่เป็น

ประโยชน์ต่อ

ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ

ความเห็นเพ่ือยกเลกิ 

และดาํเนินการใหม่ 

หรือใช้วธีิคดัเลือก

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 

หรือวธีิเฉพาะเจาะจง 

ตามมาตรา 56 (2) (ก) 

กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จาง

สูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือจาง กองการพสัดุภาครัฐ

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่

ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้างหรือต่อรองราคา

แล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง 

ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(2) ถ้าทําตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่

พร้อมกนั โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายตํา่สุดในคร้ังน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง 

หรือสูงกว่าไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือ

หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพ่ือพจิารณายกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ทั้งนี ้การดาํเนินการซ้ือหรือจ้างคร้ังใหม่ให้นําความ

ในข้อ 38 วรรคสาม มาใช้บังคบัโดยอนุโลม
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หัวหนาเจาหนาท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็น

พรอมดวยเอกสารตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบฯ และผูมี

อํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ

สั่งจางแลว

ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะฯ ใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหนวยงานฯ และปดประกาศ ณ สถานท่ีปด

ประกาศของหนวยงาน และแจงใหผูเสนอราคา

ทุกรายทราบผานทาง e-mail

หัวหนาหนวยงานของรัฐ

ไมเห็นชอบ

ใหหัวหนาเจาหนาท่ีชี้แจง

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ

ยกเลิก

- ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามท่ีกําหนด ใหถือวาผูเสนอราคา

รายดังกลาวไมผานคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ใหพิจารณาเพื่อยกเลิก 

หรือพิจารณาผูเสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเปนผูชนะการเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน่วยงานของรัฐ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดทาํ

ประชาชนทัว่ไป

เผยแพร่/รับฟังความคดิเห็น
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพสัดุภาครัฐ
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :

e - bidding)

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท 

และเป็นสินค้าหรืองานบริการทีไ่ม่ได้กาํหนดรายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 

(e – catalog) โดยให้ดาํเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 

ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดทําเอกสารการซื้อหรือจางดวยวธิ ีe - Bidding

-ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดทาํร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ ทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด 

- การทาํเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจําเป็นต้องมข้ีอความหรือรายการแตกต่าง

ไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามทีก่าํหนดไว้ในแบบ

และไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า

จะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศ

เผยแพร่ดงักล่าวไปให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

- การกาํหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 

ให้กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง

โดยกาํหนดเป็นวนั เวลา ทาํการ เท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การจัดหาทีม่คีวามจําเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้างจะต้องกาํหนด

เง่ือนไขไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ

นําตวัอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน 

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตวัอย่างพสัดุน้ันมาแสดงเพ่ือทดลอง 

หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานทีท่ีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด 

กรณีการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังใดทีก่าํหนดให้ต้องมเีอกสารหรือ

รายละเอยีดในส่วนทีเ่ป็นสาระสําคญัประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่น

ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอยีดดังกล่าว

มปีริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้าระบบให้หน่วยงาน

ของรัฐกาํหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันพร้อมสรุปจํานวนเอกสาร

หรือรายละเอยีดดงักล่าวมาส่ง ณ ทีท่าํการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยให้

ลงลายมือช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี กาํกบั

ในเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การกาํหนดวนัให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพ่ือ

ทดลอง หรือทดสอบหรือนําเสนองาน หรือนําเอกสารหรือรายละเอยีดมาส่ง 

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดเป็นวนัใดวนัหน่ึงภายใน 5 วนัทาํการ นับถัดจาก

วนัเสนอราคา เว้นแต่ การดําเนินการทีไ่ม่อาจดําเนินการวนัใดวนัหน่ึงได้ 

ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณากาํหนดมากกว่า 1 วนัได้ แต่จํานวนวนัดงักล่าว

ต้องไม่เกนิ 5 วนัทาํการ นับถัดจากวนัเสนอราคา ทั้งนี ้ ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข

ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ชัดเจน

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ 

เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

- การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะของพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง พร้อมร่าง

ประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี้

(1) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

(2) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

รัฐวสิาหกจิใดมีความจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที่กาํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  

เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พรอมรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจาง 
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หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่าํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

การรับฟัง

ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ

ความคดิเห็น

มีผู้เสนอ

ความคดิเห็น

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี

ความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง

โดยตรง โดยเปิดเผยตวั

การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พรอมรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจาง (ตอ) 
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจั่ดทาํรายงานพร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ

หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาํเนินการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เม่ือดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดทาํ

รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่นําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ

หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปรับปรุง 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

กรณมีผู้ีเสนอ

ความคดิเห็น

การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

พรอมรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจาง (ตอ) 
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding)

วงเงนิทีจ่ัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่

เอกสารฯ
(ให้คาํนึงถงึระยะเวลาในการให้

ผู้ประกอบการเตรียมจดัทําเอกสารเพ่ือ

ย่ืนข้อเสนอด้วย)

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

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

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

เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 20 ทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่าํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  

เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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การซื้อหรือจางดวยวธิ ีe - Bidding

หากหน่วยงานของรัฐได้กาํหนดรายละเอยีดของประกาศหรือเอกสารซ้ือหรือจ้าง

ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนทีเ่ป็นสาระสําคญัตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลกิ

การดาํเนินการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน แล้วดาํเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 

เม่ือถึงกาํหนดวนัเสนอราคาด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาทีก่าํหนด โดยสามารถ

เสนอราคาได้เพยีงคร้ังเดยีว

การกาํหนดวนัเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเล่ือน หรือเปลีย่นแปลงกาํหนด

วนัเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ

43



เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี้

(๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจํานวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง 

(ถ้าม)ี หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอยีดที่กาํหนดให้จัดส่งใน

ภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้วคดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

ถูกต้อง มีคุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุที่มีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะที่ครบถ้วน 

ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่เตมิจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ

เปลีย่นแปลงสาระสําคญัที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ

ไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กาํหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่ครบถ้วน 

หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกาํหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคญั และ

ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรน

การตดัสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ
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(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้อง และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

ตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงลาํดบัผู้ที่เสนอราคาตํา่สุด

หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ

ในเวลาที่กาํหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ที่เสนอราคาตํา่รายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง

รายถัดไปตามลาํดบั แล้วแต่กรณี

(4) จัดทํารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพจิารณา

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(ก) รายการพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง

(ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

(ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั

(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ตอ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือ

มผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่าํหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลกิการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ

ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

และจัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กรณไีม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กาํหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลกิและดาํเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

พจิารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิ

คดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน 

ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ตอ)
กองการพสัดุภาครัฐ

46



(1) แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบฯ เพ่ือ

ต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าทีจ่ะทาํได้ หากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคา

ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ัน

ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่า

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา

ทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

(2) ถ้าดาํเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

ซ้ือหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 

ภายในกาํหนดระยะเวลาอนัสมควร 

หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามทีเ่สนอไว้เดมิ หากผู้ที่

เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า

แต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จางสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง (กรณีหนวยงานของรัฐใชเกณฑราคา)



(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจ

ว่าจะยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิม่เติม หรือลดรายการ ลดจํานวน 

หรือลดเน้ืองาน 

หากการดาํเนินการดงักล่าวทําให้ลําดบัของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไป

จากเดมิ ถือว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือ

หรือจ้างในคร้ังน้ัน แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการ

โดยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ดาํเนินการซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 

แล้วแต่กรณี กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

หรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จางสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง (กรณีหนวยงานของรัฐใชเกณฑราคา) (ตอ)



เม่ือราคาของผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ

แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพ่ือต่อรองราคา

ให้ตํ่าสุดเท่าทีจ่ะทาํได้ หากยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอ

ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิ

ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือ

หรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน 

หากดาํเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า

จะขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันและดาํเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่

อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิ

เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซ้ือ

หรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาท่ีเห็นควรซ้ือ/จางสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง 

(กรณีหนวยงานของรัฐใชเกณฑราคาประกอบเกณฑคุณภาพ) (ตอ)



เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล

การพจิารณา และผู้มอีาํนาจอนุมตัส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กาํหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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วธีิการซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิสอบราคา

วธีิสอบราคา คือ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 

5,000,000 บาท 

 - ให้กระทาํได้ในกรณทีีห่น่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ในพืน้ทีท่ีมี่ข้อจํากดั

ในการใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ทาํให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบ

ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

 ทั้งนี ้ให้เจ้าหน้าทีร่ะบุเหตุผลความจําเป็นทีไ่ม่อาจดําเนินการซ้ือ

หรือจ้างด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง หรือ

มอบหมายเจ้าหน้าทีห่รือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

เพ่ือ - จัดทาํร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ

- รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ รวมทั้ง

- กาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

2. ผู้มีหน้าทีจั่ดทาํเอกสารสอบราคา = เจ้าหน้าที่

3. ผู้มีหน้าทีล่งนามในการทาํเอกสารสอบราคา  =  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ
วธีิการซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิสอบราคา
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การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา

หน่วยงานอาจนําร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิสอบราคา เผยแพร่

เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการก่อนกไ็ด้

- เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ                      -กรมบัญชีกลาง

-หน่วยงานของรัฐ

-สถานทีปิ่ดประกาศ

ของหน่วยงานของรัฐ     

- เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า  3 วนัทาํการ

- กรณทีีห่น่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ เผยแพร่

เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นําความเร่ืองการรับฟังความคดิเห็น

วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ
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การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างและร่างประกาศ

และเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ

- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ = เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิสอบราคา  ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 

5 วนัทําการ

- การให้หรือขาย เอกสารสอบราคา ให้กระทําพร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ  

- ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้ สตง. 

ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์

- กาํหนดวนั เวลา และสถานที่ในการขอรับเอกสารซ้ือหรือจ้าง (เร่ิมต้นวนัประกาศเผยแพร่ 

ถึงวนัสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่) 

- กาํหนดวนั เวลา ในการย่ืนข้อเสนอ (กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของเผยแพร่

การประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง  =  โดยกาํหนดเป็นวนั เวลาทําการ เพยีงวนัเดยีว)

กองการพสัดุภาครัฐ
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การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา

 กรณีที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา 

และสถานทีใ่นการช้ีแจงรายละเอยีดหรือการช้ีแจงสถานทีใ่นเอกสารสอบราคาด้วย

 ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซ่ึงมี

ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้ งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคา

เพิม่เติม 

 การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ัน

จัดทาํบนัทกึการช้ีแจงรายละเอยีดหรือการช้ีสถานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลกัฐานทุกคร้ัง

 ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเล่ือนวัน เวลา การรับซอง  

และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณด้ีวย

 เม่ือถึงกาํหนดวนัย่ืนซองสอบราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเล่ือน หรือเปลีย่นแปลงกาํหนด

วนัย่ืนซองสอบราคา 

กองการพสัดุภาครัฐ
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การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา

- ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ

- ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยย่ืนตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อม

รับรองเอกสารหลกัฐานที่ย่ืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ

เป็นความจริงทุกประการ

- เจ้าหน้าทีล่งรับโดยไม่เปิดซอง

- ระบุวนัและเวลาทีรั่บซอง

- ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซอง

- ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา โดยพลนั                                

การรับซอง 

กองการพสัดุภาครัฐ

การย่ืนซอง 
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การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา
 คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

(1)  เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  + กรรมการทุกคน

ลงลายมือช่ือกาํกบั

(2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ และพสัดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี

- คดัเลือกผู้ที่ย่ืนข้อเสนอไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

(3) พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และ

- พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา

- จัดเรียงลาํดบัผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

(4) จัดทํารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ
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(ก)

(ข) (ค) (ง)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลือก
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)

ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

ข. กรณพีสัดุทีต้่องการจัดซ้ือจัดจ้างมคุีณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมจีํานวนจํากดั

ค. กรณมีคีวามจําเป็นเร่งด่วนทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้           

ซ่ึงหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะทาํให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ

ง. กรณพีสัดุทีโ่ดยลกัษณะการใช้งาน หรือมข้ีอจํากดัทางเทคนิคทีจ่าํเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

จ. กรณพีสัดุทีจ่ําเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ 

หรือทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ

ช. กรณงีานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้

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

กองการพสัดุภาครัฐ
การดาํเนินการ

1
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ

รายงานขอซ้ือขอจ้าง

2

3

คกก. จัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือก

ทาํหนังสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับหนังสือ

เชิญชวน ย่ืนเสนอราคาตามวนั

เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด

- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ

ทีม่คุีณสมบตัิให้เข้าย่ืน

ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 

เว้นแต่ ในงานน้ัน มี

ผู้ประกอบการทีม่คุีณสมบตัิ

ตรงตามทีก่าํหนดน้อยกว่า 

3 ราย ทั้งนี ้ให้คาํนึงถึง

การไม่มผีลประโยชน์

ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้าย่ืน

ข้อเสนอด้วย
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

จัดทาํหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีมี่คุณสมบัตติรงตามที่

กาํหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย และจัดทาํบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่

คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน

รับซองข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่าน้ัน 

พร้อมจัดทาํบัญชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ                                              

(เม่ือพ้นกาํหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลกัฐานฯ ต่าง ๆ

และพสัดุตัวอย่างเพิม่เติม)

เปิดซองข้อเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ ย่ืน

ข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัเอกสารทุกแผ่น

60



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา

ต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอราคา

พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอทีถู่กต้องตามที่

กาํหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน แล้วให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอ

รายทีไ่ด้รับคดัเลือกไว้ ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด  

ตามเกณฑ์การพจิารณาผลทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

จัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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(ก)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้วแต่ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ

การคดัเลือก

ข. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่กีารผลติ จาํหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมวีงเงินในการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิ

วงเงินตามทีก่ฎกระทรวงกาํหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)

ค. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่ผู้ีประกอบการซ่ึงมคุีณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือมผู้ีประกอบการเพยีงรายเดยีว

ในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอ่ืนทีจ่ะใช้ทดแทนได้

ง. กรณมีคีวามจาํเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิอบัุตภิัย/ภัยธรรมชาต ิหรือโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าเสียหาย

อย่างร้ายแรง

จ. กรณเีป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ด้ทาํการจดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจาํเป็นต้องทาํการจดัซ้ือจดัจ้างเพิม่เตมิ

หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ัน 

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

ช. กรณเีป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจาํเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง

ซ. กรณอ่ืีนทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
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(ก)
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง หรือจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอในการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มาย่ืนเสนอ
ราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้

(ข)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมาย่ืนราคา 

หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคาหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้

(ค)
กรณีจําเป็นต้องทําการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเน่ืองจากพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) 

ให้เจรจากบัผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซ้ือหรือจ้าง

ตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ

63

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



(ง) กรณตีามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดาํเนินการโดยวธีิเจรจาตกลงราคา

(จ)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 

หากเห็นว่า ราคาทีเ่สนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ณะกรรมการ

เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได้

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ

รับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 

ในกรณทีีม่คีวามจําเป็นเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้โดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน 

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ
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การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอสําหรับการซ้ือหรือจ้าง

1

การซ้ือหรือจ้างพสัดุ

ทีม่กีารกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน มคุีณภาพดี

เพยีงพอตามความต้องการ

ใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐแล้ว 

ให้ใช้เกณฑ์ราคา โดยคดัเลือก

ผู้เสนอราคาตํ่าสุด เป็นผู้ชนะ

2

การซ้ือหรือจ้างพสัดุที่มีความซับซ้อน 

มีเทคโนโลยสูีง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 

จาํเป็นต้องคดัเลือกพสัดุมีคุณภาพดี

ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน

ของรัฐน้ัน และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์

ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนโดยพจิารณา

คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณภาพ

และคุณสมบัตถูิกต้อง ครบถ้วน 

ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

หากไม่อาจเลือกเกณฑ์อ่ืนประกอบ 

และจาํเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีว 

ให้ใช้เกณฑ์ราคา

3

การซ้ือหรือจ้างที่มีการกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะที่จะต้องคาํนึงถึงเทคโนโลยขีอง

พสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน

เดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ

พจิารณา ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนด

เป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก 

และให้พจิารณาคดัเลือกผู้ที่ได้คะแนน

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน

ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่หน่วยงานของรัฐ

กาํหนด แล้วให้พจิารณา

ตามข้อ 1 หรือ 2

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือก ให้พจิารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

และวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคญั ตามหลกัเกณฑ์ดงันี้

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มอีาํนาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

วธีิประกาศเชิญชวน

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

วธีิคดัเลือก ไม่เกนิ 100,000,000  บาท เกนิ 100,000,000  บาท

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

อาํนาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง

สําหรับรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย

เพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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ประเภทของผู้มีอาํนาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน
กองการพสัดุภาครัฐ
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1. ราชการส่วนกลางทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมภิาค ปลดักระทรวงต้นสังกดัของหน่วยงานของรัฐ

เจ้าของงบประมาณ

3. ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวดั

4. รัฐวสิาหกจิ คณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิ

5. มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ สภามหาวทิยาลยั

6. ส่วนราชการทีข่ึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการวุฒิสภา สํานักเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อาํนาจ

เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

7. กรณนีอกเหนือจากทีก่าํหนดไว้ ตาม (1) – (6) ผู้บงัคบับญัชา ผู้กาํกบัดูแล หรือผู้ควบคุม

ช้ันเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน แล้วแต่กรณี

8. กรณไีม่มผู้ีบงัคบับญัชา ผู้กาํกบัดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อาํนาจ

เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเอง



วธีิประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  

เจาะจง

ใช้กบังานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลกัษณะเป็น
งานประจาํของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่
มีมาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมีที่ปรึกษา
ซ่ึงทํางานน้ันได้เป็นการทั่วไป โดย
หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนทีป่รึกษา
ที่มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่กาํหนดให้
เข้าย่ืนข้อเสนอกาํหนด 

ใช้กบักรณทีี่ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป
แล้วไม่ผลด ีหรือเป็นกรณทีี่เป็นงาน
ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก หรือกรณี
เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจาํนวนจาํกดั 
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไข
ที่กาํหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มี
ที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย

ใช้กบักรณทีี่ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและ
วธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้วไม่ได้ผลด ีหรือ
กรณมีีวงเงนิค่าจ้างไม่เกนิวงเงนิตามที่กาํหนด
ในกฎกระทรวง หรือกรณจ้ีางที่ปรึกษารายเดมิ
ทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว หรือกรณเีป็นงาน
จ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างน้ันจาํนวนจาํกดั
และมีวงเงนิค่าจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงนิตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง หรือกรณใีนงานน้ัน
มีที่ปรึกษาเพยีงรายเดยีว หรือกรณเีป็นงานที่มี
ความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที่เกีย่วกบัความมั่นคง
ของชาต ิให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่
มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนที่กาํหนดรายใดรายหน่ึง
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราย

การจ้างทีป่รึกษา
กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ

ขั้นตอนการจ้างทีป่รึกษา ทกุวธีิ

การจดัทาํร่างขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นมา

คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จัดทํา

ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา

คดัเลือกข้อเสนอ 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไป

ตามทีหั่วหน้าหน่วยงานของรัฐกาํหนดตามความเหมาะสม

การจ้างทีป่รึกษา
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กองการพสัดุภาครัฐ

การจัดทาํรายงานขอจ้างทีป่รึกษา 

ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

จ้างที่ปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนด

ระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ

การจ้างทีป่รึกษา

ขั้นตอนการจ้างทีป่รึกษา ทุกวธีิ (ต่อ)
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กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษา

มี 4 คณะ ได้แก่

การจ้างทีป่รึกษา
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กองการพสัดุภาครัฐ

จนท. หน.หน่วยงานของรฐั

ตามรายการ ดงันี้

รายงานขอจ้างทีป่รึกษา

การจ้างทีป่รึกษา

1. เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 

2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

3. คุณสมบัตขิองที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

6. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 

7. วธีิจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิน้ัน

8. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

9. ข้อเสนออ่ืนๆ (เช่น แต่งตั้ง คกก.)

5. วงเงนิที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณถ้าไม่มีวงเงนิ
ดงักล่าว ให้ระบุวงเงนิที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังน้ัน

เจ้าหน้าทีท่าํรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบฯ รายงานทีเ่สนอแล้ว  ให้เจ้าหน้าทีด่าํเนินการจ้างตามวธีิน้ันต่อไปได้ 72



กองการพสัดุภาครัฐ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา 

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น

- ให้เจ้าหน้าทีจั่ดทาํเอกสารจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ทาํรายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าทีท่าํรายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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กองการพสัดุภาครัฐ

2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่

- เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่รึกษาแล้ว 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษาในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ  

- การให้เอกสารจ้างทีป่รึกษา รวมทั้งเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบั

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา เพ่ือให้ทีป่รึกษาทีป่ระสงค์จะเข้าย่ืน

ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างทีป่รึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของ

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา

- ให้กาํหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอเป็นวนัทาํการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก

วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา
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โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 

แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืน

ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 

ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ

กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างทีป่รึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด

กไ็ด้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        

ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
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โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีถู่กต้อง และพจิารณาเลือกรายที่

เสนอราคาตํ่าสุด และจัดลาํดบั

- กรณทีีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด ไม่เข้าทาํสัญญาหรือ

ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่าํหนดตามเอกสารจ้างทีป่รึกษา ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ที่

เสนอราคาตํ่าสุดรายถัดไป

- กรณทีีม่ทีีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอเสนอราคาตํ่าสุดเท่ากนัหลายราย ให้เรียกทีป่รึกษาดงักล่าว

มาเสนอราคาใหม่ด้วยวธีิการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา และพจิารณาเลือกรายทีเ่สนอราคาตํ่าสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา 

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ

พจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย

(1) รายละเอยีดงานจ้างทีป่รึกษา

(2) รายช่ือทีป่รึกษา วงเงนิทีเ่สนอ และข้อเสนอของทีป่รึกษาทุกราย

(3) รายช่ือทีป่รึกษาทีผ่่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั 

(4) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(5) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของทีป่รึกษา

ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา 77

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา 

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

กรณีมผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    

หรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า

มเีหตุผลสมควรทีจ่ะดาํเนินการต่อไป

โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ

ต่อรองกบัทีป่รึกษารายน้ัน แล้วเสนอ

ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ต่อไป

กรณีทีไ่ม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก 

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลกิ

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ได้

ผลด ีจะส่ังให้ดาํเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลือก

ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง

ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่

หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการโดยวธีิ

คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน     

ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทาํ

รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กรณีทีป่รึกษารายทีส่มควรจ้าง

เสนอราคาสูงกว่าวงเงินทีจ่ะจ้าง

(1) แจ้งทีป่รึกษารายที่

เห็นสมควรจ้างน้ัน

เพ่ือต่อรองราคา

(2) เรียกทีป่รึกษาทีผ่่านเกณฑ์ด้าน

คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกนั

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยกเลกิ

/ดาํเนินการจ้างด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่

/ดาํเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลือก/วธีิเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณกีไ็ด้

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา 

โดยวธีิคดัเลือก

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น

- ทาํรายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าทีท่าํรายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิคดัเลือก 

- ให้เจ้าหน้าทีข่อรายช่ือทีป่รึกษาในสาขางานทีจ่ะจ้างจากศูนย์ข้อมูล    

ทีป่รึกษา กระทรวงการคลงั แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ           

เพ่ือดําเนินการต่อไป
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2. ขั้นตอนการเชิญชวน

ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี้

- จัดทาํหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ให้เชิญชวนทีป่รึกษาทีม่คุีณสมบัตติามทีก่าํหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ               

ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีทีป่รึกษาดงักล่าวน้อยกว่า 3 ราย

โดยให้คาํนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย

- เม่ือถึงกาํหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของทีป่รึกษา

พร้อมจัดทาํบัญชีรายช่ือทีป่รึกษาผู้มาย่ืนข้อเสนอ และหากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวแล้ว 

ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เตมิ
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 

แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืน

ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 

ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ

กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างทีป่รึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด

กไ็ด้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        

ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- คดัเลือกข้อเสนอทีถู่กต้อง จัดลาํดบัคะแนนและพจิารณาคดัเลือก ดงันี้

(ก) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ

งานทีซั่บซ้อนให้คดัเลือกจากรายทีไ่ด้คะแนนรวมด้านคณุภาพและด้านราคามากทีสุ่ด

(ข) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาทีม่ีความซับซ้อนมาก ให้คดัเลือกรายทีไ่ด้คะแนน

ด้านคณุภาพมากทีสุ่ด

กรณีรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่เข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลา

ทีก่าํหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดตาม (ก) 

หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามลาํดบั

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)

83

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา 

โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

กรณีมผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    

หรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว

 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก

 หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มี

เหตุผลสมควรท่ีจะดาํเนินการต่อไปโดย

ไม่ตอ้งยกเลิก ใหค้ณะกรรมการต่อรอง

กบัท่ีปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็น

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีทีไ่ม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก 

 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่น

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก

 หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้ง

โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ให้

ดาํเนินการจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม

มาตรา 70 (3) (ก) กไ็ด ้เวน้แต่หน่วยงาน    

ของรัฐจะดาํเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

ดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการจา้งใหม่    

โดยการจดัทาํรายงานขอจา้งตามระเบียบฯ
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เกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอในงานจ้างทีป่รึกษา

4. ประเภท

ของทีป่รึกษาทีรั่ฐ

ต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน

2. วธีิการ

บริหารและ

ปฏิบัตงิาน

5. ข้อเสนอทางด้าน

การเงนิ 6. เกณฑ์อ่ืนตามที่กาํหนด

ในกฎกระทรวง

ในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวธีิคดัเลือก  นอกจากให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ

ทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพจิารณาและการให้นํา้หนัก ตามความในมาตรา 76

ของกฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ กรณีการจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือ

ดาํเนินงานประจาํหรืองานท่ีมี

มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน 

ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ

ท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ 

ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน

ที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน

เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม

ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด

1

2

กรณีการจ้างท่ีปรึกษา ท่ีมี

ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์

ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนน

ด้านคุณภาพมากท่ีสุด

3

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขันตอนการปฏิบัติในการจ้างทปีรึกษา 

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น

- ให้เจ้าหน้าทีท่าํรายงานขอจ้างที่ปรึกษา

- แต่งตั้ง คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งคณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ เพ่ือดาํเนินการต่อไป

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตดัสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ จัดทาํหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษา                 

ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- เชิญชวนทีป่รึกษารายใดรายหน่ึงทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะทาํงานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของทีป่รึกษา และเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมาะสม 

ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผูมี้อาํนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น

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

อาํนาจในการส่ังจ้างทีป่รึกษา

ให้เป็นอาํนาจของผู้ดํารงตาํแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ
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ในกรณีมีความจําเป็นตอ้งจ่ายเงินคา่จา้งลว่งหนา้ ใหจ่้ายได้

ไมเ่กินรอ้ยละ 15 ของคา่จา้งตามสญัญา และท่ีปรกึษาจะตอ้ง

วางหนงัสือค้ําประกนัของธนาคาร หรอืหนงัสือค้ําประกนั

อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศมาค้ําประกนัเงินท่ีไดร้บั

ลว่งหนา้ไปนัน้ 

กรณีจา้งสาํหรบัการหน่วยงานของรฐั ใหจ่้ายเงินคา่จา้ง

ลว่งหนา้ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 50 คา่จา้งตามสญัญา และไมต่อ้งมี

หลกัประกนัเงินลว่งหนา้ท่ีรบัไปก็ได้

การจ่ายเงนิล่วงหน้า
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การคืนหนังสือคํา้ประกนั

ให้คืนหนังสือคํา้ประกนัให้แก่ทีป่รึกษา เม่ือได้หักเงนิทีไ่ด้

จ่ายล่วงหน้าจากเงนิค่าจ้างทีจ่่ายตามผลงานในแต่ละงวด

จนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้ให้กาํหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย

การคืนหนังสือคํา้ประกนั

(หลกัประกนัการรับเงนิค่าจ้างล่วงหน้า) 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

• ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้

บริการรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคยทราบ

หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 

ตามทีค่ณะกรรมการดําเนินงาน

จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณทีีห่น่วยงาน

ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่ี

คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข

ทีก่าํหนด เพ่ือออกแบบงาน

ก่อสร้างทีม่ลีกัษณะพเิศษเป็นทีเ่ชิดชู

คุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ

สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน

ทีก่าํหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กบังานทีม่ีลกัษณะซับซ้อน

หรือซับซ้อนมาก หรือ ใช้กบั

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว

ไม่ได้ผล หรือกรณเีป็นงาน

ออกแบบหรือใช้ความคิด

ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มข้ีอมูล

เพยีงพอทีจ่ะกาํหนดเบื้องต้น

ได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ

ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข

ทีก่าํหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย

ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ

• ใช้กบังานทีม่ลีกัษณะ

ไม่ซับซ้อน

1. วธีิประกาศ

เชิญชวนทั่วไป
2. วธีิคดัเลือก

3. วธีิ

เฉพาะเจาะจง

4. วธีิประกวด

แบบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ

มี 5 คณะ ได้แก่

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการดาํเนินงาน

จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวธีิประกาศ       

เชิญชวนทัว่ไป

คณะกรรมการดาํเนินงาน

จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวธีิคดัเลือก

คณะกรรมการดาํเนินงาน

จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการดาํเนินงาน

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง        

โดยวธีิประกวดแบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ในงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป กองการพสัดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น

- ให้เจ้าหน้าทีจั่ดทาํเอกสารจ้างฯ โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ทาํรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าทีท่าํรายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่

- เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ แล้ว           

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ด

ประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ  

- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบัการ

เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพ่ือให้ผู้ให้บริการทีป่ระสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

สามารถขอรับเอกสารจ้างฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารจ้างฯ

- ให้กาํหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอเป็นวนัทาํการเพยีงวนัเดยีว นับถัดจาก

วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ       

ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืน

ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 

ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ

กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ     

รายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        

ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถู่กต้อง ซ่ึงมคุีณภาพ   

และคุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายทีไ่ด้คะแนน

คุณภาพมากทีสุ่ด และจัดลาํดบัคะแนน

- ในกรณีทีผู้่ให้บริการรายทีค่ดัเลือกไว้ซ่ึงได้คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ด        

ไม่ยอมเข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กาํหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ทีไ่ด้

คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ดในลาํดบัถัดไป 

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (ให้นําวธีิการจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)
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กรณีมผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    

หรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า

มเีหตุผลสมควรทีจ่ะดาํเนินการต่อไป

โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ

เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐต่อไป

กรณีทีไ่ม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก 

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลกิ

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง

โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ี             

จะส่ังให้ดาํเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลือก      

ตามมาตรา 81 (1) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง     

ตาม 82 (1) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่

หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการโดยวธีิ

คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน     

ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทาํ

รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น

- ทาํรายงานขอจ้างฯ  โดยเจ้าหน้าทีท่าํรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานจ้างฯ 

- ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิคดัเลือก เพ่ือดําเนินการต่อไป 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

โดยวธีิคดัเลือก
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2. ขั้นตอนการเชิญชวน

ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างฯ ดําเนินการ ดังนี้

- จัดทาํหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่คุีณสมบัตติามที่กาํหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ               

ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดงักล่าวน้อยกว่า 3 ราย

โดยให้คาํนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย

- เม่ือถึงกาํหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการ

พร้อมจัดทาํบัญชีรายช่ือผู้ให้บริการผู้มาย่ืนข้อเสนอ และหากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าว

แล้ว ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เตมิ
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ      

ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ

ผู้ย่ืนข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 

ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ

กาํหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ    

รายใดกไ็ด้ แต่จะให้รายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        

ได้กาํหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือรายน้ัน
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ ดาํเนินการ ดงันี้

- พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถู่กต้อง ซ่ึงมคุีณภาพและ

คุณสมบัตเิป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายทีไ่ด้คะแนน

คุณภาพมากทีสุ่ด และจัดลาํดบัคะแนน

- กรณีรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่เข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาทีก่าํหนด 

ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดในลาํดบัถัดไป

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

กรณีมผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    

หรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลกิ

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า

มเีหตุผลสมควรทีจ่ะดาํเนินการต่อไป

โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการเจรจา

กบัผู้ให้บริการรายน้ัน แล้วเสนอความเห็น

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีทีไ่ม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก 

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลกิ

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง

โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้

ดาํเนินการจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม

มาตรา 82 (1) กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ

จะดาํเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจงด้วย

เหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่

โดยการจดัทาํรายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น

- ให้เจ้าหน้าทีท่าํรายงานขอจ้างฯ

- แต่งตั้ง คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างฯ

- ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพ่ือดาํเนินการต่อไป

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตดัสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จดัทาํหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ                                

ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะทาํงานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมาะสม ถูกต้อง 

เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์

- จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง
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กองการพสัดุภาครัฐ

การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ

ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดทาํเอกสารงานจ้างฯ 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดทาํรายงานขอจ้างฯ

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่เพ่ือขอความเห็นชอบ

แล้วจึงดาํเนินการต่อไป

การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารท่ี

เกีย่วข้อง จะให้ไปพร้อมกบัการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมต้น

ประกาศจนถึงวนัสุดท้ายของการเผยแพร่

ให้เจ้าหน้าทีด่าํเนินการเผยแพร่ประกาศ

ประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศ   

ของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

และให้ปิดประกาศด้วย    เป็นเวลาติดต่อกนั  

ไม่น้อยกว่า  7 วนัทาํการ

ขั้นตอนที ่1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ
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กองการพสัดุภาครัฐ

เม่ือถึงกาํหนดวนั เวลาการเปิดซอง        

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย

แล้วคดัเลือกทีถู่กต้อง ครบถ้วน

และให้คดัเลือกผู้ทีเ่สนอแนวความคดิ      

ทีไ่ด้คะแนนด้านคุณภาพมากทีสุ่ด      

และจัดลาํดบัไว้ 

เสนอรายงานผลการพจิารณาให้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณา    

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี

ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการทีไ่ด้รับ

คดัเลือกแล้วคดัเลือกผู้ให้บริการทีไ่ม่มี

ผลประโยชน์ร่วมกนัไปสู่ขั้นตอนที ่2

ขั้นตอนที ่1 การประกวดแนวความคดิในการออกแบบ (ต่อ)

104

การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

(ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคดิ จะต้องพฒันาแนวความคดิจาก

ขั้นตอนที ่1 แล้วให้เป็นแบบเพ่ือการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐ

ภายในเวลาทีก่าํหนด

(ข) เม่ือถึงกาํหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที ่2 ให้คณะกรรมการฯ   

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทุกรายและการมผีลประโยชน์ร่วมกนั

แล้วให้คดัเลือกผู้ชนะการประกวดแบบทีไ่ด้คะแนนคุณภาพมากทีสุ่ด        

และจัดลาํดบั

(ค) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วย

เอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่ังการ 

โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที ่2 การประกวดแบบ
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การจ้างออกแบบ โดยวธีิประกวดแบบ (ต่อ)



หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผูมี้อาํนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น

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

อาํนาจในการส่ังจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดผู้มอีาํนาจและวงเงนิในการส่ังจ้าง 

แตกต่างไปจากที่กาํหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย

เพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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• หากจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด โดยมีสาระสําคญัตามท่ีกาํหนดไว้ในแบบ และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐ

เสียเปรียบกใ็ห้กระทําได้

ให้หน่วยงานของรัฐทาํสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลา

การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอาํนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ

รายละเอยีดของงาน รวมท้ังราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ

ข้อตกลงกบัพสัดุที่จะทําการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

สัญญาและหลกัประกนั
กองการพสัดุภาครัฐ
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แบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบาํรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัทีป่รึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จํากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ
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 การลงนามในสัญญาในการซ้ือหรือจ้าง เป็นอาํนาจของหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญา จะกระทาํได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายใน

ขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 

โดยหน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของพสัดุ 

หรือรายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตาม

สัญญาหรือข้อตกลงกบัพสัดุทีจ่ะทาํการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญา

หรือข้อตกลงด้วย

การทาํสัญญา
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 การจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่กีย่วกบัความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ

อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกร

ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง 

คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิค

เฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณด้ีวย 

เม่ือผู้มีอาํนาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนุมัติการแก้ไข

สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามใน

สัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขน้ัน

การแก้ไขสัญญา
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111

การกาํหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา
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หลกัประกนัการเสนอราคา

 เพ่ือประกนัความเสียหายที่อาจเกดิขึน้จากกรณีท่ีผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการ

ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซ้ือหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดหลกัประกนัการเสนอราคา สําหรับการซ้ือหรือจ้าง

ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป ท่ีมีวงเงนิซ้ือหรือจ้างเกนิกว่า 5,000,000 บาท ดงันี้

 การซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้มีการวางหลกัประกนั

การเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีท่ี่ใช้

เช็คหรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ 3 วนัทําการ 

(2) หนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

(3) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 

(4) หนังสือคํา้ประกนัของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์

ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงนิทุน
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หลกัประกนัการเสนอราคา

 สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ให้มีการวางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี้

(1) เงนิสด

(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีท่ี่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าท่ี หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ 3 วนัทําการ 

(3) หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ

นโยบายกาํหนด

(4) หนังสือคํา้ประกนัของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกจิการเงนิทุนเพ่ือการพาณชิย์และประกอบธุรกจิคํา้ประกนัตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ 

โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํา้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด

(5) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลกัประกนัสัญญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้

1. เงินสด

2. เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์

ลงวนัทีท่ีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนัน้ัน

ไม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

3. หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารในประเทศ

4. หนังสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทุน

5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย
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มูลค่าหลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา

 ร้อยละ 5 ของวงเงนิงบประมาณหรือราคาพสัดุ
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

 เว้นแต่ การจดัหาทีสํ่าคญัพเิศษ กาํหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

*  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั
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การคืนหลกัประกนั

 หลกัประกนัการเสนอราคา   คืนภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พจิารณารายงานผลคดัเลือกผู้ชนะ

การซ้ือหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้

ซ่ึงเสนอราคาตํา่สุดไม่เกนิ 3 ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทาํสัญญาหรือ

ข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว 

หลกัประกนัสัญญา ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้คํา้ประกนัโดยเร็ว  
และอย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญา
พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 
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การคืนหลกัประกนั (ต่อ)

การคืนหลกัประกนั หนังสือคํา้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุน
หรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในกาํหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํา้ประกนั
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์   
ผู้คํา้ประกนัทราบด้วย

สําหรับหนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารให้คืน
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์
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กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซ้ือหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ

ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ

ข้อ 176

งานจ้างทีป่รึกษา ระเบยีบฯ

ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง
ระเบยีบฯ

ข้อ 180
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กองการพสัดุภาครัฐ
หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ

หลกัการ

ม. 100 +ระเบียบฯ

ยกเว้น

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

“การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณจํีาเป็นเร่งด่วน

ทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” 

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง)

แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”
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ภา
ยใ

น
 3

 วนั
ท

าํก
าร

คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ

(ครบองค์

ประชุม)

มติองคป์ระชุม

: บางคน

ไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม

: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองคป์ระชุม

: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ

ทาํใบตรวจรับ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

: รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง 

ณ วนัท่ีส่ง : ส่งมอบพสัดุให้ จนท. 

มติองค์ประชุม

: เห็นว่า ถูกต้อง

เพยีงบางส่วน

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 

เพื่อทราบและส่ังการ

ทราบ

(ตามมติ)

สั่งการ

แจง้

คู่สญัญา

สัญญา

ไม่ได้กาํหนด

เป็นอย่างอ่ืน

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง

รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐเพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานซ้ือหรือจ้าง



คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ

งานจ้าง

ก่อสร้าง

(องคป์ระชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือทราบ

ทาํใบรับรองผลการปฏิบติังาน

อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 
มติองค์ประชุม

: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม

: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือทราบหรือส่ังการ

ทราบ

(ตามมติ)

ส่ังการ

แจ้ง

คู่สัญญา

มติองค์ประชุม

: บางคนไม่รับมอบ

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัท่ีส่ง

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานจ้างทีป่รึกษา/ออกแบบ/คุมงาน

(องคป์ระชุม) รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือทราบ

ทาํใบรับรองผลการปฏิบติังาน

อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้คู่สัญญา 1 และ จนท. 1
มติองค์ประชุม

: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม

: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือทราบหรือส่ังการ

ทราบ

(ตามมติ)

ส่ังการ

แจ้ง

คู่สัญญา

มติองค์ประชุม

: บางคนไม่รับมอบ

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัท่ีส่ง
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุงานจ้างทีป่รึกษา/ออกแบบหรือควบคุมงาน



การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาํสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ

เกดิจากความบกพร่อง

ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์

อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ

ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่าํหนดให้

กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอาํนาจ ที่จะพจิารณาได้

ตามจํานวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 

หรือตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กาํหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง

หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การบริหารพสัดุ : การเกบ็ การบันทกึ การเบิกจ่าย

การบริหารพสัดุในหมวดนี ้ไม่ใช้บังคบักบังานบริการ งานก่อสร้าง

งานจ้างทีป่รึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็
และการบันทกึ

การเบิกจ่าย

การยืม
การบํารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจําหน่ายพสัดุ

124



การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็และการบันทกึ :-
 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ีแยกเป็นชนิด 

และแสดงรายการตามตัวอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

 ให้มีหลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

 สําหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดียวกนักไ็ด้

 เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเบิกจ่าย :-
 ให้หัวหน้าหน่วยงานทีต้่องใช้พสัดุน้ัน เป็นผู้เบิก 

 การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุมพสัดุหรือผู้ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพสัดุ 

ผู้จ่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 

แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังทีม่ีการจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลกัฐานด้วย

 หากมคีวามจําเป็นจะกาํหนดวธีิการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ัน โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยืม : การให้ยืม หรือนําพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงมใิช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระทาํมไิด้

พสัดุประเภทใช้คงรูป 

 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้า

หน่วยงานซ่ึงรับผดิชอบพสัดุน้ัน แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิ

จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 ผู้ยืมส่งคืนพสัดุน้ันในสภาพทีใ่ช้การได้เรียบร้อย  หากเกดิชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ

หายไป  ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพสัดุ

ประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั หรือชดใช้เป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยู่ในขณะยืม 

โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี้

 ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมภิาค ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด

 ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด

 หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานของรัฐน้ันกาํหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยืม : การให้ยืม หรือนําพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงมิใช่เพ่ือประโยชน์ของ

ทางราชการจะกระทาํมิได้

พสัดุประเภทส้ินเปลือง 

 ให้กระทาํได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็น รีบด่วน จะดาํเนินการจัดหาได้

ไม่ทนัการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมพีสัดุน้ันๆ พอทีจ่ะให้ยืมได้ และให้มหีลกัฐาน

การยืมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั้งนี ้โดยปกตหิน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพสัดุเป็นประเภท ชนิด และ

ปริมาณเช่นเดยีวกนัส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

 เม่ือครบกาํหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าทีแ่ทนมหีน้าทีต่ดิตามทวงพสัดุทีใ่ห้ยืมไป 

คืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัครบกาํหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การบํารุงรักษา การตรวจสอบพสัดุ

- จัดให้มผู้ีควบคุมดูแลพสัดุทีอ่ยู่ในความ

ครอบครองให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

- ให้มกีารจัดทาํแผนการซ่อมบาํรุงทีเ่หมาะสม

และระยะเวลาในการซ่อมบาํรุงด้วย

- กรณทีีพ่สัดุเกดิการชํารุดให้หน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการซ่อมแซมให้กลบัมาอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานโดยเร็ว

- ก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ

ในการตรวจสอบพสัดุซ่ึงมิเป็นเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบ

การรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วนั

ทําการ นับแต่วนัเร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุน้ัน 

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่า

พสัดุชํารุด เส่ือมสภาพ เน่ืองมาจากการใช้งาน

ตามปกต ิหรือสูญไปตามธรรมชาต ิให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐพจิารณาส่ังการให้ดาํเนินการ

จาํหน่ายต่อไปได้
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจาํหน่ายพสัดุ : ขาย

 ให้ดาํเนินการขายโดยวธีิทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวธีิทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลด ี

ให้นําวธีิทีก่าํหนดเกีย่วกบัการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่

1. การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมรีาคาซ้ือหรือได้มารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท จะขาย

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนกไ็ด้ โดยตกลงราคา

2. การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) 

แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

3. การขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคล่ือนที ่แทบ็เลต็ ให้แก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐทีห่น่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที ่เม่ือบุคคลดงักล่าวพ้นจาก

หน้าที ่หรืออุปกรณ์ดงักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดงักล่าว

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจาํหน่ายพสัดุ : ขาย

การขายโดยวธีิทอดตลาด ให้ถือปฏบิตัติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

โดยให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายทาํการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ

ขายทอดตลาด กรณทีีเ่ป็นพสัดุทีม่ีการจําหน่ายเป็นการทัว่ไปให้พจิารณาราคา

ทีซ้ื่อขายกนัตามปกตใินท้องตลาด หรือราคาท้องถิน่ของสภาพปัจจุบนัของพสัดุน้ัน 

ณ  เวลาทีจ่ะทาํการขาย  และควรมีการเปรียบเทยีบราคา ตามความเหมาะสม กรณทีี่

เป็นพสัดุทีไ่ม่มีการจําหน่ายทัว่ไป ให้พจิารณาราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของ

พสัดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานทีต่ั้งของพสัดุด้วย ทั้งนี ้ให้เสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดงักล่าว 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการขายทอดตลาดเป็น

ผู้ดาํเนินการกไ็ด้ 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจาํหน่ายพสัดุ :

แลกเปลีย่น ให้ดําเนินการตามวธีิการแลกเปลีย่นทีก่าํหนดไว้ในระเบียบนี้

โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตาม

มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลกัฐานการส่งมอบไว้

ต่อกนัด้วย

แปรสภาพหรือทาํลาย ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีห่น่วยงานของรัฐ

กาํหนดการดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 

นับถัดจากวนัทีหั่วหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการ 

แลกเปลีย่น  โอน  แปรสภาพหรือทาํลาย 
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การลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพนัธ์กบัผู้ทิง้งานทีถู่กระบุ

ช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งาน และได้แจ้งเวยีนช่ือแล้ว 

เว้นแต่  จะได้มีการเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน

กรณปีรากฏว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ 

กระทาํการอนัมีลกัษณะเป็นการทิง้งาน ตามความในมาตรา 109 ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่

หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือทีป่รึกษา หรือผู้ให้บริการ

ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิง้งาน แล้วแต่กรณ ีพร้อมความเห็นของตน

เสนอไปยงัปลดักระทรวงการคลงัเพ่ือพจิารณาส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานโดยเร็ว
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เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกแล้วไม่ยอมทําสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาํหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต

ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะ

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

หรือกระทําการโดยไม่สุจริต

เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ

งานก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 88

การกระทําอ่ืนๆ ที่กาํหนดในกฎกระทรวง    

กองการพสัดุภาครัฐการลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ)
ม.109 ในกรณปีรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทาํการดงัต่อไปนี ้

โดยไม่มเีหตุอนัควร ให้ถือว่ากระทาํการอนัมลีกัษณะเป็นการทิง้งาน
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1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

2. มกีารชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

3. ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกาํหนด

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

สามารถกระทาํได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

ม. 110  ผู้ทีส่ั่งให้เป็นผู้ทิง้งานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน :
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1. ถูกขึน้บัญชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกส่ังให้เป็นผู้ทิง้งาน 

เน่ืองจากมีการกระทําการอนัมีลกัษณะเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

หรือกระทําการโดยไม่สุจริต ทั้งนี ้ผู้ขอเพกิถอนที่จะได้รับการเพกิถอน ในข้อนี ้ต้องไม่เคยมี

ผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาํหนดและถูกระงบัไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญา

กบัหน่วยงานของรัฐ

2. ถูกขึน้บญัชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึน้ไป และจะต้องไม่ได้ถูกส่ังหรือ

แจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งาน เน่ืองจากมกีารกระทาํการอนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวาง

การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต

3. ถูกขึน้บญัชีเป็นผู้ทิง้งานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวนิิจฉัย

อาจเสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงั เพ่ือให้มกีารเพกิถอนออกจากบญัชี

รายช่ือผู้ทิง้งานกไ็ด้

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ

ผู้ทีถู่กส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานสามารถย่ืนคาํร้องขอเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ 

โดยต้องแสดงหลกัฐานประกอบการพจิารณา ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
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4 . หากผู้ทิง้งานรายใดถูกเพกิถอนช่ือออกจากการเป็นผู้ทิง้งานไปแล้ว และถูกส่ังให้

เป็นผู้ทิง้งานซ้ําอกี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับการเพกิถอนช่ือออก

จากการเป็นผู้ทิง้งานแล้ว การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั ผู้ทิง้งานจะไม่มี

สิทธิได้เพกิถอนตามข้อ 1 แต่จะมสิีทธิได้เพกิถอนตามข้อ 2 ได้ เม่ือครบกาํหนด

ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัทีถู่กส่ังและแจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั

5. ผู้ทิง้งานทีป่ระสงค์จะขอใช้สิทธิเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน ต้องย่ืนคาํขอเพกิถอน

มายงัปลดักระทรวงการคลงั พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ
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เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพื่อตีพิมพ์

เ ป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้ งทางตรง

และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ
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