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ค าน า 

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 และมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี  23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป    มีเหตุผล
ในการประกาศใช้เพื่อให้การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบติังานท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนัโดยการก าหนดเกณฑม์าตรฐานกลาง เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั 
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขนัอย่างเป็นธรรมมีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคญัซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงจะท า
ใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลมีการส่งเสริมให้
ภาคประชาชน      มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงเพื่อป้องกนัปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงจดัท า “คู่มือประกอบการด าเนินงานตามพระราชบญัญติั 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
เพื่อให้การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพระงาม ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 
และสอดคลอ้งกบัหลกัการ “คุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได”้  
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บทที ่1 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง  

1.1 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132 มาตรา) 
เร่ิมใชบ้งัคบัวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560  

1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

(10 หมวด 223 ขอ้)  
1.4 ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. การจัดซ้ือจัดจ้างและประเภทของพสัดุ  

2.1 การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุโดยการซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปล่ียน หรือ
โดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

2.2 พสัดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี  
(1) สินคา้ ไดแ้ก่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ รวมถึงงานบริการท่ี  

รวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่ของมูลค่า “สินคา้” นั้น  
(2) งานบริการ ไดแ้ก่ งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของและการรับขน  
(3) งานจา้งก่อสร้าง ไดแ้ก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใด  

และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันกับ อาคาร 
สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการท่ีรวมอยูใ่นสินคา้นั้น แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูง
กวา่มูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น โดยท่ี 

อาคาร หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยู ่หรือใชส้อยไดเ้ช่น อาคาร ท่ีท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ 
ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายน ้ า หอถงัน ้ าถนน ประปาไฟฟ้า 
หรือส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟตห์รือเคร่ืองเรือน 

สาธารณูปโภค หมายถึง งานอนัเก่ียวกบัการประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน ้า การขนส่งทางท่อ ทางน ้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงด าเนินการใน
ระดบัพื้นดิน ใตพ้ื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน  
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(4) งานจา้งท่ีปรึกษา ไดแ้ก่ งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผูใ้ห้ 

ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวิจยัหรือดา้นอ่ืนท่ี
อยูใ่นภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

(5) งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไดแ้ก่ งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ  
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

(6) การด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
2.3 การบริหารพสัดุ หมายถึง การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยมื การตรวจสอบการบ ารุงรักษาและ

การจ าหน่ายพสัดุ  

3. การใช้บังคับเกีย่วกบังบประมาณ  

หน่วยงานของรัฐเม่ือไดรั้บงบประมาณจะตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดงัน้ี  

3.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการ งบประมาณหรือ 
กฎหมายวา่ดว้ยการโอนงบประมาณ  

3.2 เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บโดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ตอ้งน าส่งคลงั ตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ หรือกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั 

3.3 เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บโดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินตามกฎหมาย  
3.4 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีตกเป็นรายไดข้องราชการส่วน ทอ้งถ่ินตาม 

กฎหมายหรือท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  
3.5 เงินกูเ้งินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

4. หน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง  

4.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณองคก์ารมหาชน องคก์รอิสระองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวยีนท่ีมีลกัษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่
ดว้ยการบริหารทุนหมุนเวยีน) 

4.2 หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้สายงานซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการบริหารพสัดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  
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4.3 เจา้หนา้ท่ี หมายถึง ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากผูมี้อ  านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ  
5. การมอบอ านาจ  

5.1 หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ หรือผูมี้อ  านาจสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งจะมอบอ านาจเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูด้  ารง
ต าแหน่งใดก็ได ้ซ่ึงสังกดัหน่วยงานของรัฐเดียวกนัโดยค านึงถึงระดบั ต าแหน่งหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของ
ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจเป็นส าคญั และจะมอบอ านาจนั้นใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้ 

5.2 การมอบอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดันั้นด าเนินการไดด้งัต่อไปน้ี  
5.2.1 กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดั จงัหวดั 

หรือหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั แจง้ให้ผูม้อบอ านาจชั้นตน้ ทราบดว้ย  
5.2.2 กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน นอกจากท่ีกล่าวใน (5.2.1) จะกระท าไดต่้อเม่ือ  

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อบอ านาจชั้นตน้แลว้  
5.3 การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือค าสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือ ของ

หน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดเร่ืองการมอบอ านาจ และการมอบ
อ านาจต่อไวเ้ป็นการเฉพาะก็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  

5.4 เพื่อความคล่องตวัในการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐมอบอ านาจในการสั่งการและ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดบัใหผู้ม้อบอ านาจส่งส าเนาหลกัฐานการมอบ
อ านาจใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินทราบทุกคร้ัง  

5.5 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบอ านาจให้
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแทนก็ใหก้ระท าได ้โดยใหผู้ม้อบอ านาจส่งส าเนาหลกัฐานการ
มอบอ านาจใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินทราบดว้ย 

6. คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจ้าง และองค์ประกอบคณะกรรมการ  

6.1 ในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละคร้ัง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ ซ้ือหรือ
จา้งข้ึน เพื่อปฏิบติัการตามระเบียบน้ี พร้อมกบัก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี
ดงัน้ี  

6.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
6.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
6.1.3 คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือก  
6.1.4 คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  
6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  
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6.2 ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถา้มีเหตุท่ีท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาขยาย
เวลาใหต้ามความจ าเป็น  

6.3 คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ อยา่ง 
นอ้ย 2 คน ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานของรัฐ หรือ
พนกังานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน โดยใหค้  านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูท่ี้
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นส าคญั  

6.4 ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็น กรรมการดว้ย 
ก็ไดแ้ต่จ านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะตอ้งไม่มากกวา่จ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง  

6.5 ในการซ้ือหรือจา้งคร้ังเดียวกนั หา้มแต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือกเป็น กรรมการตรวจ
รับพสัดุ  

6.6 คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งทุกคณะ ควรแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบังาน ซ้ือหรือ
จา้งนั้นๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการ  

6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงให ้ประธาน
กรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติโดยประธานกรรมการตอ้งอยูด่ว้ยทุกคร้ัง หากประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้หวัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธาน
กรรมการแทน  

6.8 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุใหถื้อมติเอกฉนัท ์

6.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบนัทึกความเห็นแยง้ไว  ้ด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอหรือคู่สัญญาในการซ้ือหรือจา้ง

คร้ังนั้น ทั้งน้ีการมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการทราบวา่ตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่น

ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาในการซ้ือหรือจา้งคร้ังนั้นให้ประธานหรือกรรมการผูน้ั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือ

กรรมการในคณะกรรมการท่ีตนไดรั้บการแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการ

ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป  
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7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั  

7.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอแต่ละรายวา่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัหรือไม่ หากปรากฏวา่
มีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั ให้ผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอออกจาก
การเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในคร้ังนั้น  

7.2 ในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอแต่ละราย ให้เจา้หน้าท่ีก าหนดให้ผูย้ื่นขอ้เสนอ ยื่น
เอกสารแสดงคุณสมบติัแยกมาต่างหาก โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี  

7.2.1 ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล  
7.2.1.1 หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคลบญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
7.2.1.2 หนงัสือบริคณห์สนธิบญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการผูมี้อ านาจควบคุม(ถา้มี)  

และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
7.2.2 ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนา  

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัร ประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

7.2.3 ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนา  
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือถา้ผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น 7.2.1  

7.2.4 เอกสารอ่ืนตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชยส์ าเนาใบ  
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัใหย้ื่นมาพร้อมกบัการยืน่ขอ้เสนอตามวธีิการท่ีก าหนดใน
ระเบียบน้ี 

8. หลกัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัน้ี  
8.1 คุม้ค่า หมายถึง พสัดุตอ้งมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการ ใช้งาน ราคา

เหมาะสม และมีแผนการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสมและชดัเจน  
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8.2 โปร่งใส หมายถึง ตอ้งกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม มีการปฏิบติัต่อ

ผูป้ระกอบการโดยเท่าเทียมกนัมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นขอ้เสนอมีหลกัฐานการด าเนินงาน
ชดัเจนและมีการเปิดเผยขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุในทุกขั้นตอน  

8.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ตอ้งมีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองล่วงหนา้ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุ  

8.4. ตรวจสอบไดห้มายถึง มีการจดัเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ  

9. คณะกรรมการตามทีแ่ต่งตั้งทีเ่กีย่วข้องตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ประกอบด้วย  

9.1 คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีหนา้ท่ีก าหนดเสนอนโยบาย 
กฎระเบียบภายใตพ้ระราชบญัญติัน้ี  

9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐมีหน้าท่ีปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา ตีความและวนิิจฉยัปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั  

9.3 คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ มีหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และ วิธีการ
ก าหนดราคากลาง  

9.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต มีหน้าท่ีก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการความ
ร่วมมือป้องกนัการทุจริตก าหนดแบบขอ้ตกลงคุณธรรม  

9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหนา้ท่ี พิจารณาขอ้ร้องเรียนและวนิิจฉยั อุทธรณ์ 
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บทที ่2 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
การจดัซ้ือจดัจ้างเร่ิมตั้งแต่การจดัท าประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 

จนกระทัง่การตรวจรับพสัดุและการจ าหน่ายพสัดุซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ภาพที ่2-1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำและประกำศแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

กำรจัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  
ของพัสดุ หรือแบบรูปรำยกำร 

 

กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 

กำรท ำสัญญำ/ข้อตกลง 

กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ 
 

กำรบริหำรพัสดุ 
 

เสร็จสิน้ 

เร่ิม 
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1. การจัดท าและประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  

1.1 เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูมี้อ  านาจในการพิจารณางบประมาณแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในการ
ปฏิบติังานนั้นจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  

1.2 แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีใหป้ระกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี  
1.2.1 ช่ือโครงการท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้ง  
1.2.2 วงเงินท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งโดยประมาณ  
1.2.3 ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจดัซ้ือจดัจา้ง  
1.2.4 รายการอ่ืนตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

1.3 เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีตามขอ้ 1.1 แลว้ให้
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
นั้น หากหน่วยงานของรัฐไม่ไดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในโครงการนั้นไดเ้วน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ท่ีไม่ตอ้ง
จดัท าแผน  

1.3.1 กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพสัดุท่ีใชใ้นราชการลบั  
1.3.2 กรณีท่ีมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็น 

ตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  
1.3.3 กรณีท่ีเป็นงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมี  

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  
1.3.4 กรณีท่ีเป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ี  

เก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  
1.4 หลงัจากท่ีไดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีแลว้ให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการ

จดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมท่ีจะท าสัญญาหรือขอ้ตกลงไดท้นัทีเม่ือไดรั้บอนุมติั
ทางการเงินแลว้  

1.5 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีให้เจา้หน้าท่ีหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายในการปฏิบติังานนั้นจดัท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ใหด้ าเนินการตามขอ้ 1.3  
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2. การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง  

2.1 ในการซ้ือหรือจา้งแต่ละวิธีนอกจากการซ้ือท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอซ้ือ
หรือขอจา้งเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจา้หน้าท่ีตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

2.1.1 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง  
2.1.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบรูปรายการ งาน 

ก่อสร้างท่ีจะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี  
2.1.3 ราคากลางของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  
2.1.4 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งโดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุ  

วงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น  
2.1.5 ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ  
2.1.6 วธีิท่ีจะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีินั้น  
2.1.7 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ  
2.1.8 ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือ หรือ 

จ้างการออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน การซ้ือหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอัน
เน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายไดห้รือกรณี มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน หรือกรณีการ
ซ้ือหรือจา้งท่ีมีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้
รับผดิชอบในการปฏิบติังานนั้นจะท ารายงานเฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จ าเป็นก็ได ้  

2. 2 ในการซ้ือท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้เจา้หน้าท่ีจดัท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดย
เสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีตามรายการดงัต่อไปน้ี  

2.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือ  
2.2.2 รายละเอียดของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีตอ้งการซ้ือ รวมทั้งเน้ือท่ีและทอ้งท่ี ท่ีตอ้งการ 
2.2.3 ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งท่ีนั้น  
2.2.4 ราคาซ้ือขายของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างใกลเ้คียงบริเวณท่ีจะซ้ือคร้ังหลงัสุดประมาณ 3 ราย  
2.2.5 วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ี  

ประมาณวา่จะซ้ือในคร้ังนั้น  
2.2.6 วธีิท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือโดยวธีินั้น  
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2.2.7 ขอ้เสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือเม่ือ 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการ ตามวธีิซ้ือหรือจา้งนั้น
ต่อไปได ้ 

3. การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง 

3.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ ค านึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนด คุณลกัษณะเฉพาะของ
พสัดุให้ใกลเ้คียงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดั
จา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียีห่อ้เดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใด ก็ใหร้ะบุยีห่อ้นั้นได ้ 

3.2 ในการซ้ือหรือจา้งท่ีมิใช่การจา้งก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
คณะหน่ึงหรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ
ดว้ย  

3.3 เพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งมีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งใดมีประกาศก าหนดมาตรฐาน ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแลว้
ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ไดห้รือในกรณีพสัดุท่ีจะซ้ือ
หรือจา้งใดยงัไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บั
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว้ ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งหรือรายการใน
การก่อสร้างให้สอดคล้องกบัรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผูซ้ื้อหรือใบแทรกคู่มือผูซ้ื้อท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมจดัท าข้ึน  

3.4 ในการจา้งก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงหรือ จะให้
เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจา้งตามความในหมวด 4 
งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได ้ 

3.5 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง  

หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช 0001.26/ว 0025 ลงวนัท่ี 4 กันยายน 2556 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งราคากลาง และการค านวณราคากลางก าหนดวา่ “ในกรณีท่ีหน่วย
ของรัฐไดมี้การใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้งซ่ึงมีวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งเกินกวา่หน่ึงแสนบาท  



-12- 
ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2556 ใหห้น่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้มูล รายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือ

จดัจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง รวม 7 ประเภท.....” ดงัน้ี  

4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสร้าง   
4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บและรายละเอียด ค่าใชจ่้ายในการจา้งควบคุมงาน  
4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการจา้ง ออกแบบ  
4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการจา้งท่ี ปรึกษา  
4.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการจา้ง งานวิจยัหรือเงิน

สนบัสนุนใหทุ้นการวจิยั  
4.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจา้ง พฒันาระบบ

คอมพิวเตอร์  
4.7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) ในการ  จดัซ้ือจดัจา้งท่ี

มิใช่งานก่อสร้าง  

5. วธีิการซ้ือหรือจ้าง การจัดซ้ือหรือจัดจ้างพสัดุ  

อาจกระท าไดโ้ดยวธีิดงัต่อไปน้ี  
5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก่การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอกระท าได ้3 วธีิ ดงัน้ี  
5.1.1 วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะท่ีไม่ซบัซอ้น  

เป็นสินคา้หรือบริการทัว่ไปมีมาตรฐานซ่ึงก าหนดใหส่้วนราชการจดัซ้ือสินคา้หรืองานจา้งท่ีก าหนดไวใ้นระบบ  
e – catalog กระท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) การเสนอราคาโดยใชใ้บเสนอราคา ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุคร้ังหน่ึง ซ่ึงมี ราคาเกิน  
500,000 บาท  

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุคร้ังหน่ึง ซ่ึง 
มีราคาเกิน 5,000,000 บาท  

การจัดท าเอกสารวธีิ e – market ดังนี ้ 
(1) ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารการซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตาม  

ตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด  
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(2) การท าเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเผยแพร่ ถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความ หรือ 

รายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบและ
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได ้เวน้แต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเผยแพร่ ดงักล่าวไปให้ส านกังานอยัการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน  

(3) การก าหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศ เผยแพร่ 
ตามวรรคหน่ึง ให้ก าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง
โดยก าหนดเป็นวนั เวลา ท าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์ 

ขั้นตอน วธีิ e –market 
(1) เจา้หนา้ท่ีจดัท างานขอซ้ือขอจา้ง ใบค าขอเสนอราคา ร่างประกาศ และร่าง 

เอกสารการซ้ือหรือการจา้งดว้ยวธีิ e –market 
(2) จดัพิมพร์ายงานขอซ้ือขอจา้งร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหวัหนา้  

หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  
การเสนอราคาวธีิ e –market  
(1) เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ถา้เห็นชอบใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการ  

เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง ด้วยวิธี e – market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน /กรมบญัชีกลาง และปิด
ประกาศท่ีหน่วยงานไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ ถา้ไม่เห็นชอบส่งกลบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อแกไ้ข  

(2) กรมบญัชีกลางจดัส่งประกาศและเอกสารไปยงัผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ/ผูรั้บจา้งท่ี 
ลงทะเบียนในระบบ e – GP และมีสินคา้หรือบริการในระบบ e – catalog ท่ีมีความ สอดคลอ้งกบัท่ีหน่วยงาน
ของรัฐก าหนด จะไดรั้บ mail จากระบบ e – GP  

(3) ก าหนดวนัเสนอราคาก าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ 
ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

การพจิารณาผลการเสนอราคา 
    (1) กรณีมีผูเ้สนอราคาหลายรายให้เสนอความเห็นให้ซ้ือ/จา้ง จากรายท่ีเสนอราคา
ต ่าสุดกรณีมีผูเ้สนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ใหพ้ิจารณาผูท่ี้เสนอราคาในล าดบัแรก  

(2) กรณีมีผูเ้สนอราคารายเดียว ดงัน้ี  
- พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ ใหเ้สนอ 

ความเห็นใหรั้บราคา  
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- พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ใหห้วัหนา้ 

เจา้หนา้ท่ีเสนอความเห็นเพื่อยกเลิกและด าเนินการใหม่ หรือใชว้ธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจง  
(3) กรณีไม่มีผูเ้สนอราคา  
- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีเสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และด าเนินการใหม่ หรือใชว้ธีิ 

คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจง  
กรณรีาคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่าวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  
(1) ใหเ้รียกผูช้นะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแลว้ราคา 

ท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งหรือ
ต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนท่ีสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จา้ง ถา้เห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น  

(2) ถา้ท าตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้รียกรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งทุกรายมาเสนอ 
ราคาใหม่พร้อมกนั โดยผา่นใบเสนอราคา หากรายต ่าสุดในคร้ังนั้นเสนอราคาไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง
หรือสูงกวา่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้เสนอซ้ือหรือจา้งจาก
ผูเ้สนอราคารายนั้น  

(3) ถา้ด าเนินการตาม (2) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่น  
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น  

หัวหน้าเจ้าหน้าทีร่ายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพจิารณาเห็นชอบ  

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบ  
- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีส่งผลการพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบและ ประกาศ 

ผลการพิจารณาในเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลาง และเวบ็ไซตห์น่วยงาน  
(2) หวัหนา้หน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีช้ีแจง ดงัน้ี 
- เห็นชอบ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีส่งผลการพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบและ 

ประกาศผลการพิจารณาในเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลาง และเวบ็ไซตห์น่วยงาน  
- ไม่เห็นชอบ ยกเลิกในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาผดิเง่ือนไข ตามท่ีก าหนด  

ใหย้กเลิก  
(3) ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาผดิเง่ือนไขตามท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูเ้สนอ 

ราคารายดงักล่าวไม่ผา่นคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณาผูเ้สนอราคาต ่าใน
ล าดบัถดัไปเป็นผูช้นะการเสนอราคา  
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5.1.2 วธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไดแ้ก่ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมี  
วงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินคา้หรืองานบริการท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสินคา้ (e – catalog) โดย
ให้ด า เ นินการในระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e – bidding) ตามวิ ธีการท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด  

การจัดท าเอกสารการซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ e –Bidding  
(1) ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามตวัอยา่งเอกสาร 

ประกวดราคาซ้ือหรือจา้งอิเล็กทรอนิกส์ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด  
(2) การท าเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเผยแพร่ ถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความ หรือ 

รายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนดโดยมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ และ
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้เวน้แต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเผยแพร่ดงักล่าวไปให้สานกังานอยัการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน  

(3) การก าหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเผยแพร่  
ให้ก าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งโดยก าหนดเป็น
วัน เวลา ท าการเท่านั้ นและเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์ 

(4) การจดัหาท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจา้งจะตอ้งก าหนดเง่ือนไข 
ไวใ้นเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผูย้ื่นขอ้เสนอน าตวัอย่างพสัดุท่ีเสนอมาแสดง
เพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผูย้ื่นขอ้เสนอน าตวัอยา่งพสัดุนั้นมา
แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานท่ีท่ี หน่วยงานของรัฐก าหนด  

(5) กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีก าหนดให้ตอ้งมีเอกสาร หรือ 
รายละเอียดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผูย้ื่นข้อเสนอท่ียื่นผ่านทางระบบหาก
หน่วยงานของรัฐเห็นวา่เอกสารหรือรายละเอียดดงักล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผูย้ื่นขอ้เสนอในการ
น าเขา้ระบบให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผูย้ื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดนั้น พร้อมสรุปจ านวน
เอกสารหรือรายละเอียดดงักล่าวมาส่ง ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยใหล้งลายมือช่ือของผูย้ื่น
ขอ้เสนอ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) ก ากบัในเอกสาร หรือรายละเอียดนั้นดว้ย  
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(6) การก าหนดวนัใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน าตวัอยา่งพสัดุท่ีเสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือ 

ทดสอบหรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวนัใดวนัหน่ึง
ภายใน 5 วนัท าการ นับถดัจากวนัเสนอราคา เวน้แต่การด าเนินการท่ีไม่อาจด าเนินการวนัใดวนัหน่ึงได้ ให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกวา่ 1 วนัไดแ้ต่จ านวนวนัดงักล่าวตอ้งไม่ เกิน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนั
เสนอราคา ทั้งน้ี ใหร้ะบุไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหช้ดัเจน  

การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน  
เสนอแนะ วจิารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้  

(1) การจดัหาพสัดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให ้
อยูใ่นดุลพินิจของส่วนราชการ ท่ีจะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้ 

(2) การจดัหาพสัดุมีราคาเกิน 5,000,000 บาท ใหส่้วนราชการน าร่างประกาศ 
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

(3) การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ 
หน่วยงานและเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลางไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ เพื่อใหส้าธารณชนเสนอแนะ วจิารณ์  

การประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯ ให้สาธารณชนเสนอแนะวจิารณ์  
กรณีท่ีมีผูมี้ความคิดเห็น ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีร่วมกบัผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัท าร่าง 

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งพิจารณาว่าสมควรด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ โดยใหด้ าเนินการ ดงัน้ี  

(1) กรณีพิจารณาแลว้เห็นวา่ ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ หรือจา้ง 
ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือด าเนินการปรับปรุงแลว้เสร็จให้หัวหน้าเจา้หน้าท่ีจดัท ารายงาน
พร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแกไ้ข เสนอ
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงดงักล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ และใหห้วัหนา้
เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูมี้ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนงัสือ  

-กรณีพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ หรือ 
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูมี้ความคิดเห็นทุก
รายทราบเป็นหนงัสือ 



 
-17- 

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e –bidding) 
 

วงเงินท่ีจดัหา ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ 
(ใหค้  านึงถึงระยะเวลาในการให้ ผูป้ระกอบการ

เตรียมจดัท าเอกสารเพื่อยืน่ขอ้เสนอดว้ย) 
เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 
เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่นอ้ยกวา่ 12 วนัท าการ 
เกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ 

 
- หากหน่วยงานของรัฐไดก้ าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซ้ือ  

หรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ี
จะซ้ือหรือจา้งไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่
วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้นแลว้ด าเนินการใหม่
ใหถู้กตอ้งต่อไป  

- เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให ้
ผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาท่ีก าหนด โดยสามารถ
เสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียว เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเล่ือนหรือ เปล่ียนแปลงก าหนดวนั
เสนอราคาหรือรับเอกสารการยืน่เสนอราคานอกเหนือจากกรณีท่ีไดก้ าหนดไว ้

 หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  
(1) จดัพิมพใ์บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย ผา่น 

ทางระบบจ านวน 1 ชุด ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกแผน่ 

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ  
และพสัดุตวัอยา่ง (ถา้มี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผูย้ื่นขอ้เสนอทุกราย หรือเอกสาร หรือรายละเอียดท่ี
แลว้คดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยื่นเอกสารเสนอราคา ครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบติั
และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือเสนอพสัดุท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว ้ 
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(3) คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดก็ไดแ้ต่ 

จะให้ผูย้ื่นขอ้เสนอเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้และหากคณะกรรมการเห็นวา่ผูย้ื่นขอ้เสนอราย
ใดมีคุณสมบติัไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผูย้ื่น
ขอ้เสนอรายนั้น ในกรณีท่ีผูย้ื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่
ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ยให้พิจารณาผอ่นปรน
การตดัสิทธ์ิผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น  

(4) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีถูกตอ้ง และพิจารณาคดัเลือก 
ขอ้เสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงล าดบัผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุดหรือ
ไดค้ะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ในกรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวไ้ม่ยอมเขา้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบั
หน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผูท่ี้เสนอราคาต ่ารายถดัไป หรือผูท่ี้ได้
คะแนนรวมสูงรายถดัไปตามล าดบัแลว้แต่กรณี  

(5) จดัท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อ 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ทั้งน้ีรายงานผลการพิจารณาดงักล่าวอยา่งนอ้ยใหป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  
  (ก) รายการพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  

(ข) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอราคาท่ีเสนอและขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย  
(ค) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นการคดัเลือกวา่ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั  
(ง) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอพร้อมเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
(จ) ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอ  

ทุกรายพร้อมเหตุผลสนบัสนุนในการพิจารณา  
(6) เม่ือพิจารณาผลการประกวดราคาแลว้ปรากฏวา่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 

หรือมีผูย้ื่นขอ้เสนอหลายรายแต่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียง
รายเดียว ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ัง
นั้น แต่ถา้เห็นวา่มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรอง
ราคากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น แลว้เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐต่อไป  

(7) กรณีไม่มีผูเ้สนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ใหเ้สนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิกและด าเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้เห็นว่า
ด าเนินการโดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสั่งใหด้ าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณีก็ไดเ้วน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่  
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กรณรีาคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่าวงเงินทีซ้ื่อ หรือจ้าง  

(กรณหีน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 
(1) แจง้ผูท่ี้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้นผา่น ระบบฯ  

เพื่อต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าท่ีจะท าไดห้ากผูท่ี้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผา่นระบบฯ 
แลว้ ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลด แต่ส่วนท่ีสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งนั้นไม่เกินร้อยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้เสนอราคารายนั้น  

(2) ถา้ด าเนินการตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ลใหแ้จง้ผูท่ี้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการ  
เห็นสมควรซ้ือหรือจา้งทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควรหากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาใหถื้อวา่รายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไวเ้ดิมหาก
ผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูง
กวา่นั้นไม่เกินร้อยละ 10ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งถา้เห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสมก็ให้เสนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้
เสนอราคารายนั้น  

(3) ถา้ด าเนินการตาม (2) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใชดุ้ลพินิจ 
วา่จะยกเลิกการซ้ือหรือจา้ง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเน้ืองาน หากการด าเนินการ
ดงักล่าว ท าให้ล าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถือวา่ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ
ระหวา่งผูเ้สนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้เห็นว่า 
การด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ อาจไม่ไดผ้ลดีจะสั่งให้ด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี
คดัเลือก หรือวธีิเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณีก็ได ้เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือก
หรือวธีิเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่ 

(4) เม่ือราคาของผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุด สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งให ้ 
คณะกรรมการแจง้ผูท่ี้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้นผา่นทางระบบเพื่อต่อรองราคา
ให้ต ่าสุดเท่าท่ีจะท าไดห้ากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แลว้ ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกวา่
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือต่อรอง
ราคาแลว้ไม่ยอมลด แต่ส่วนท่ีสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งนั้นไม่ เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ถา้
เห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้เสนอราคารายนั้น  

(5) หากด าเนินการไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใชดุ้ลพินิจ 
ว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้นและด าเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแลว้เห็นวา่ การด าเนินการโดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได ้ผลดีจะสั่งใหด้ าเนินการ 
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ซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือก หรือวธีิเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณีก็ได ้เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือ
จา้งโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่  

(6) เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผูมี้ 
อ านาจอนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้งแลว้ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีแจง้ผลการพิจารณาผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) 
ตามแบบท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดให้ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบ และให้ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

5.1.3 วธีิสอบราคา ไดแ้ก่ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน  
5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนั้ นตั้ งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถด าเนินการผา่นระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได ้ทั้งน้ีให้เจา้หนา้ท่ีระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่อาจด าเนินการซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นรายงานขอซ้ือหรือขอจา้งดว้ย 

การด าเนินการโดยวธีิสอบราคา  
(1) ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือมอบหมาย 

เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อจดัท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะของ
พสัดุรวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

(2) ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด การก าหนดวนั เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวนใหก้ าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารซ้ือหรือจา้ง
โดยก าหนดเป็นวนัเวลาท าการเพียงวนัเดียว และการก าหนดวนั เวลาการเปิด ซองขอ้เสนอให้ก าหนดเป็นวนั 
เวลาท าการนบัจากยืน่ขอ้เสนอ โดยผูมี้หนา้ท่ีลงนามในการท าเอกสารสอบราคาคือหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  

(3) หน่วยงานอาจน าร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิสอบราคาเผยแพร่ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและ
เอกสารซ้ือหรือจา้งฯ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการ ให้น าความเร่ืองการรับฟังความคิดเห็น
วธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(4) เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้งและ ร่าง 
ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีสอบราคา
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัท า
การ โดยใหค้  านึงถึงระยะเวลาในการใหผู้ป้ระกอบการเตรียมการจดัท าเอกสารเพื่อยืน่ขอ้เสนอดว้ย  
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(5) การใหห้รือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะ  
เฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา เพื่อให้  
ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะเขา้ยืน่เสนอสามารถขอรับหรือขอซ้ือเอกสารสอบราคาไดต้ั้งแต่วนัเร่ิมตน้ จนถึงวนั
สุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ใหก้รมบญัชีกลางจดัส่งประกาศ
และเอกสารซ้ือหรือจา้งฯ ของหน่วยงานใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(6) กรณีท่ีจะตอ้งมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีใหห้น่วยงานของรัฐ 
ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาดว้ย ก่อนวนัปิด
รับซองสอบราคาหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ี
สถานท่ีอนัเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมิไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาตั้งแต่ตน้ ให้
หน่วยงานของรัฐจดัท าเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี ให้ผูท่ี้รับผิดชอบ
ในการปฏิบติังานนั้นจดัท าบนัทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทุกคร้ัง  

(7) ถา้มีการด าเนินการตามขอ้ 6 ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาเล่ือนวนั เวลา การ 
รับซอง และการเปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีดว้ย เม่ือถึงก าหนดวนัยื่นซองสอบ ราคา ห้ามมิให้
ร่นหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงก าหนดวนัยืน่ซองสอบราคา  

การย่ืนซอง 
(1) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถึงประธานคณะกรรมการฯ  
(2) ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยืน่ตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรอง เอกสาร 

หลกัฐานท่ียืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาวา่เอกสารดงักล่าวถูกตอ้งและเป็นความจริง ทุกประการ  
(3) เจา้หนา้ท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง  

การรับซอง  
(1) ระบุวนัและเวลาท่ีรับซอง  
(2) ออกใบรับใหแ้ก่ผูย้ืน่ซอง  
(3) ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผล 

การสอบราคา โดยพลนั  
คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคามีหน้าที ่ดังนี้  
(1) เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ กรรมการ ทุกคนลง 

ลายมือช่ือก ากบั  
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(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และพสัดุ

ตวัอยา่ง 
(ถา้มี) และคดัเลือกผูท่ี้ยืน่ขอ้เสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารเสนอราคาครบถว้น  

(3) พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีถูกตอ้งตาม (2)  
พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา และจดัเรียงล าดบัผูท่ี้เสนอ
ราคาต ่าสุด หรือไดค้ะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย  

(4) จดัท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้ 
เจา้หนา้ท่ี  

5.2 วธีิคัดเลือก  
ไดแ้ก่การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั ตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน

ของรัฐก าหนดซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามรายใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรง
ตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่สามราย 

การด าเนินการ 
เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้งใหค้ณะกรรมการ ซ้ือหรือ 

จา้งโดยวธีิคดัเลือก ด าเนินการดงัน้ี  
(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน 

ของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค  านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผูท่ี้เขา้ยื่นขอ้เสนอพร้อมจดัท าบญัชี
รายช่ือผูป้ระกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนงัสือเชิญชวน  

(2) การยืน่ซองขอ้เสนอและการรับซองขอ้เสนอ ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งผนึก ซองจ่า 
หน้าถึงประธานคณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกคร้ังนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผูด้  าเนินการ
คดัเลือกโดยยืน่โดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานท่ียื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาวา่
เอกสารดงักล่าวถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ  

(3) เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาการรับซองขอ้เสนอ ใหรั้บซองขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
เฉพาะรายท่ีคณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้ น พร้อมจดัท าบัญชีรายช่ือผูม้ายื่นข้อเสนอ เม่ือพ้น
ก าหนดเวลารับซองขอ้เสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ และพสัดุตวัอยา่งตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนังสือ
เชิญชวนเพิ่มเติมจากผูย้ื่นขอ้เสนอ เวน้แต่กรณีการซ้ือหรือจา้งใดมีรายละเอียดท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพของการ
ซ้ือหรือจา้งท่ีจะตอ้งใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอน าตวัอยา่งพสัดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้
ผูย้ืน่ขอ้เสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลงัจากวนัยืน่ซองขอ้เสนอ  
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(4) เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาการเปิดซองขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเปิด 

ซองขอ้เสนอและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูย้ื่นขอ้เสนอทุกราย แลว้ให้กรรมการทุกคนลงลายมือ
ช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอทุกแผ่นและให้น าความใน
ระเบียบขอ้ 55 (2) - (4) มาใช้บงัคบักบัการด าเนินการพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการซ้ือหรือจา้งหรือผูไ้ด้รับการ
คดัเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม หากปรากฏวา่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย
แต่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบ
ขอ้ 56 โดยอนุโลม  

(5) ในกรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน  
หนงัสือเชิญชวนให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อยกเลิกการคดัเลือกคร้ังนั้น และจะ
ด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) ก็ได ้ถา้ปรากฏวา่ราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งยงัสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ให้คณะกรรมการเรียกผูย้ื่นขอ้เสนอราย
นั้นมาต่อรองราคา โดยใหด้ าเนินการตามระเบียบขอ้ 57 หรือขอ้ 58 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(6) ในกรณีการจา้งตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ช) หากไม่สามารถด าเนินการ 
ตามปกติได ้ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหผู้ป้ระกอบการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพื่อพิจารณาใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการก่อนพิจารณาดา้นราคา แลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดแลว้จดัล าดบั 
หลงัจากนั้นใหเ้ชิญผูท่ี้ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่นขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองราคาท่ีเหมาะสม 
หากเจรจาไม่ไดผ้ล ให้เจรจากบัผูย้ื่นขอ้เสนอด้านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถดัไป หากด าเนินการไม่ไดผ้ลให้เสนอ
ความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหัวหน้าเจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิกการจา้งในคร้ังนั้นและจะสั่งให้
ด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) ก็ได ้ทั้งน้ีให้น าความในระเบียบขอ้ 42 มา
ใชบ้งัคบักบัการประกาศผลผูช้นะการซ้ือหรือจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยวธีิคดัเลือกโดยอนุโลม  

5.3 วธีิเฉพาะเจาะจง 
ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ

ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เขา้ยื่นข้อเสนอ หรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุกับ
ผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการทีม่ี 
คุณสมบัติตามทีก่ าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 

(1) กรณีใชว้ธีิตามมาตรา 56 (2) (ก) ใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิ 
คดัเลือก หรือวิธีคดัเลือกแล้วแต่ไม่มีผูย้ื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคาจาก
ผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจา้งนั้นโดยตรง และจากผูย้ืน่ขอ้เสนอในการใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
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หรือวิธีคดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ทั้งน้ี หากเห็นวา่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอราคาสูง
กวา่ราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้ 

(2) กรณีพสัดุนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณีท่ีเป็น 
พสัดุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้โดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออนัตราย และการ
ด าเนินการโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้ หรือเสียหายตามมาตรา 56 (2) 
(ค) (ง) ให้เชิญผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจา้งนั้นโดยตรง มายื่นขอ้เสนอหากเห็นวา่ราคาท่ีเสนอนั้นยงั
สูงกวา่ราคาในทอ้งถ่ิน หรือราคากลางหรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้ 

(3) กรณีจ าเป็นตอ้งท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมหรือต่อเน่ืองจากพสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือจดั 
จา้งไวก่้อนแลว้ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่ส้ินสุด
ระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียดและราคาท่ีต ่ากวา่หรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคา
ต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถา้มี) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ  

(4) กรณีเป็นพสัดุท่ีขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องคก์ารระหวา่งประเทศ 
หรือหน่วยงานของต่างประเทศตามมาตรา 56(2) (ฉ) ใหด้ าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา  

(5) กรณีเป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่งวธีิตาม 
มาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจา้ของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา่ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูง
กว่าราคาในทอ้งถ่ิน หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้ 

- กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือใหบ้ริการเป็น การทัว่ไป  
และมีวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ใหเ้จา้หนา้ท่ีเจรจาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการ
ท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

- ส าหรับกรณีขา้งตน้ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได ้และด าเนินการ 
ตามปกติไดท้นั ใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้รับผิดชอบในการปฏิบติังานนั้นด าเนินการไปก่อนแลว้ รีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแลว้ให้ถือวา่รายงาน
ดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  

5.4 การจ้างทีป่รึกษา  
ขั้นตอนส าหรับการจา้งท่ีปรึกษาทุกวธีิใหด้ าเนินการดงัน้ี  
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(1) การจดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา โดยใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จดัท าร่างขอบเขตของงาน
จา้งท่ีปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ ซ่ึงมีองคป์ระกอบระยะเวลาการพิจารณา 
และการประชุมใหเ้ป็นไปตามท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม 

(2) การจดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้ง ท่ีปรึกษาเสนอ 
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  

(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จา้งท่ีปรึกษาข้ึนเพื่อปฏิบติัการตามระเบียบน้ี พร้อมกบัก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษา มี 4 คณะ ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป  
(2) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก  
(3) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  
(4) คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจา้งท่ีปรึกษา  
การจ้างทีป่รึกษา ท าได้ 3 วธีิดังนี ้ 
5.4.1 วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ใชก้บังานท่ีไม่ซบัซอ้น งานท่ีมีลกัษณะเป็นงาน  

ประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ีมีมาตรฐานตามหลกัวิชาชีพ และมีท่ีปรึกษาซ่ึงท างานนั้นได้เป็นการ
ทัว่ไป โดยหน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ
ก าหนด รายงานขอจา้งท่ีปรึกษา โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมีรายการดงัน้ี  

(1). เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษา  
(2) ขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา  
(3) คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีจะจา้ง  
(4) ราคากลางงานจา้งท่ีปรึกษา  
(5). วงเงินท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว ให ้

ระบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะจา้งในคร้ังนั้น  
(6) ก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงานจา้งท่ีปรึกษา  
(7) วธีิจา้งท่ีปรึกษาและเหตุผลท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีินั้น  
(8) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ (ถา้มี)  
(9) ขอ้เสนออ่ืนๆ (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ) 
เจา้หนา้ท่ีท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐให ้

ความเห็นชอบรายงานท่ีเสนอแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการจา้งตามวธีินั้นต่อไปได ้
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ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯ  

ด าเนินการ ดงัน้ี  
(1) เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีถูกตอ้ง และพิจารณา 

เลือกรายท่ีเสนอราคาต ่าสุดและจดัล าดบั  
(2) กรณีท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุดไม่เขา้ท าสัญญา 

หรือขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีก าหนดตามเอกสารจา้งท่ีปรึกษา ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผูท่ี้เสนอ
ราคาต ่าสุดรายถดัไป  

(3) กรณีท่ีมีท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอเสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ใหเ้รียกท่ี 
ปรึกษาดงักล่าวมาเสนอราคาใหม่ดว้ยวธีิการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นราคา และพิจารณาเลือกรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด  

(4) จดัท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว ้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจา้หน้าท่ีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พิจารณาดงักล่าวอยา่งนอ้ยใหป้ระกอบดว้ย  

- รายละเอียดงานจา้งท่ีปรึกษา  
- รายช่ือท่ีปรึกษา วงเงินท่ีเสนอ และขอ้เสนอของท่ีปรึกษาทุกราย  
- รายช่ือท่ีปรึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกวา่ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั  
- หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พร้อมเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 - ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของท่ีปรึกษาทุกราย 

พร้อมเหตุผลสนบัสนุนในการพิจารณา กรณีมีผูย้ื่นขอ้เสนอเพียงรายเดียว หรือมีผูย้ื่นขอ้เสนอหลายราย แต่ผา่น 
การคดัเลือกเพียงรายเดียว  

- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก  
- หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการ ต่อไปโดย 

ไม่ตอ้งยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกบัท่ีปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก  

- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก  
- หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้งโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่อาจ 

ไม่ไดผ้ลดี จะสั่งให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธี เฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) 
แลว้แต่กรณีก็ไดเ้วน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคดัเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ให้เร่ิม
กระบวนการจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบียบฯ  

กรณทีีป่รึกษารายทีส่มควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินทีจ่ะจ้าง  
- แจง้ท่ีปรึกษารายท่ีเห็นสมควรจา้งนั้นเพื่อต่อรองราคา  
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- เรียกท่ีปรึกษาท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกนั 
- เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิก/ด าเนินการจา้งดว้ยวธีิ 

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่/ด าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือก/วธีิเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณีก็ได ้ 
5.4.2 วธีิคัดเลือก 
ใชก้บักรณีท่ีใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ไม่ผลดี หรือเป็นกรณีท่ีเป็นงานซบัซอ้น  

หรือซบัซ้อนมากหรือกรณีเป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาจ านวนจ ากดั ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ี
มีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 รายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานท่ีมีท่ีปรึกษาน้อย
กวา่ 3 ราย  

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา โดยวธีิคัดเลือก 
(1) ขั้นตอนเร่ิมตน้  
- ท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา โดยเจา้หนา้ท่ีท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ  

ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก  
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีขอรายช่ือท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจา้งจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา  

กระทรวงการคลงั แลว้มอบใหค้ณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป  
(2) ขั้นตอนการเชิญชวนใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 
- จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  
- ใหเ้ชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของ 

รัฐไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย เวน้แต่มีท่ีปรึกษาดงักล่าวนอ้ยกวา่ 3 ราย โดยใหค้  านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของ
ผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย  

- เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอใหรั้บซองขอ้เสนอของท่ีปรึกษาพร้อม 
จดัท าบญัชีรายช่ือท่ีปรึกษาผูม้ายื่นขอ้เสนอ และหากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
เพิ่มเติม  

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตดัสิน ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯ 
ด าเนินการ ดงัน้ี  

- เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
ทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแผน่  
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- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ 

ขอ้เสนอ แล้วคดัเลือกท่ีปรึกษาผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยื่นเอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มี
คุณสมบติัและขอ้เสนอดา้นคุณภาพท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นเอกสารจา้ง
ท่ีปรึกษา  

- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
รายใดก็ได ้แต่จะใหท่ี้ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้  

- ท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ  
ไดก้ าหนดไวใ้หค้ณะกรรมการตดัรายช่ือของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น  

- คดัเลือกขอ้เสนอท่ีถูกตอ้งจดัล าดบัคะแนนและพิจารณาคดัเลือก ดงัน้ี  
(ก) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ 

งานท่ีซบัซอ้นใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากท่ีสุด  
(ข) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือกรายท่ีไดค้ะแนน 

ดา้นคุณภาพมากท่ีสุด  
- กรณีรายท่ีคดัเลือกไวไ้ม่เขา้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ ในเวลาท่ี 

ก าหนด ใหค้ณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดตาม (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณีราย
ถดัไปตามล าดบั  

- จดัท ารายงานผลการพิจารณา น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใชโ้ดย อนุโลม 
กรณมีีผู้ย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการ 

คัดเลือกเพยีงรายเดียว  
- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก  
– หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการ ต่อไปโดย 

ไม่ตอ้งยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกบัท่ีปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป  

กรณทีีไ่ม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  
- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณา ยกเลิก  
- หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้งโดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจ ไม่ไดผ้ลดีจะสั่ง 

ให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ไดเ้วน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการจา้งใหม่ โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบียบฯ 
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    เกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างทีป่รึกษา 
    ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีคดัเลือก 
นอกจากใหพ้ิจารณาเกณฑด์า้นคุณภาพทั้ง 6 เกณฑแ์ลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณา และการใหน้ ้าหนกั
ตามความในมาตรา 76 ของกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

1. ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา  
2. วธีิการบริหารและปฏิบติังาน  
3. จ านวนบุคลากรท่ีร่วมงาน  
4. ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน  
5. ขอ้เสนอทางดา้นการเงิน  
6. เกณฑอ่ื์นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
- กรณีการจา้งท่ีปรึกษา เพื่อด าเนินงานประจ าหรืองานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพ  

ตามหลกัวิชาชีพอยู่แลว้ หรืองานไม่ซับซ้อนให้คดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซ่ึงเสนอราคา
ต ่าสุด  

- กรณีการจา้งท่ีปรึกษา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ี 
ซับซ้อน ให้คดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ดา้นคุณภาพและไดค้ะแนนรวมดา้นคุณภาพ และดา้นราคามาก
ท่ีสุด  

- กรณีการจา้งท่ีปรึกษา ท่ีมีความซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ ท่ีผา่นเกณฑ ์
ดา้นคุณภาพซ่ึงไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด  

5.4.3 วธีิเฉพาะเจาะจง 
ใชก้บักรณีท่ีใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิ คดัเลือก หรือใชว้ธีิคดัเลือกแลว้ 

ไม่ไดผ้ลดี หรือกรณีมีวงเงินค่าจา้งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีจา้งท่ีปรึกษารายเดิมท า
ต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ หรือกรณีเป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้ง
คร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีในงานนั้นมีท่ีปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีเป็น
งานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือท่ีเก่ียวกับความมัน่คงของชาติให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเง่ือนท่ีก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เขา้ยืน่ขอ้เสนอ หรือใหเ้ขา้เจรจาต่อรองราคา 
    ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างทีป่รึกษา โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

(1) ขั้นตอนเร่ิมตน้  
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  
– ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 
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(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตดัสิน  
- ใหค้ณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ี 

คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
- เชิญชวนท่ีปรึกษารายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท างานนั้น  
- พิจารณาขอ้เสนอของท่ีปรึกษาและเจรจาต่อรอง เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอท่ีเหมาะสม  

ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
- จดัท ารายงานผลการพิจารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใชโ้ดยอนุโลม)  
การจ่ายเงินล่วงหน้า  
(1) ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าจา้งล่วงหนา้ ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 15  

ของค่าจ้างตามสัญญา และท่ีปรึกษาจะต้องวางหนังสือค ้ าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค ้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค ้าประกนัเงินท่ีไดรั้บล่วงหนา้ไปนั้น 

(2) กรณีจา้งส าหรับการหน่วยงานของรัฐ ใหจ่้ายเงินค่าจา้งล่วงหนา้ไดไ้ม่เกิน ร้อยละ  
50 ค่าจา้งตามสัญญา และไม่ตอ้งมีหลกัประกนัเงินล่วงหนา้ท่ีรับไปก็ได ้การคืนหนงัสือค ้าประกนั (หลกัประกนั
การรับเงินค่าจา้งล่วงหน้า) ให้คืนหนังสือค ้ าประกนัให้แก่ท่ีปรึกษา เม่ือได้หักเงินท่ีได้จ่ายล่วงหน้าจากเงิน 
ค่าจา้งท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถว้นแลว้ ทั้งน้ีใหก้ าหนดเป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาดว้ย  

5.5 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ข้อก าหนดในการด าเนินการจ้าง  
(1) การขอความร่วมมือ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน 

ทอ้งถ่ินใด ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างไดเ้องอาจขอความร่วมมือกบักรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีมี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได ้

(2) ขอ้หา้มการมีส่วนไดเ้สีย ผูใ้หบ้ริการจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสร้างท่ีเป็นคู่สัญญา  
ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

- มีความสัมพนัธ์โดยตรงและมีความสัมพนัธ์โดยออ้ม  
(3) คุณสมบติั มีสัญชาติไทย และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และไม่เป็นขา้ราชการ  

ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานของรัฐ หรือพนกังาน ของหน่วยงานของรัฐท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

(4) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา ประกอบดว้ย 5 คณะ ไดแ้ก่  
- คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิ ประกาศ  

เชิญชวนทัว่ไป  
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- คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิ คดัเลือก  
- คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิ  

เฉพาะเจาะจง 
- คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ 
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

(5) งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ขั้นตอนการด าเนินการจา้ง ท่ีปรึกษาทุกวธีิ  
- จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใด บุคคลหน่ึง จดัท า 

ร่างขอบเขตของจา้งและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 
- จดัท ารายงานขอจา้ง  
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผา่นหวัหนา้ 

เจา้หนา้ท่ีตามรายการท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
- เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบรายงานขอจา้งฯ ท่ีเสนอ แลว้ให ้

เจา้หนา้ท่ีด าเนินการจา้งตามวธีิจา้งนั้นต่อไปได ้
 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได้ 4 วธีิ ดังนี ้ 
5.5.1 วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ใชก้บังานท่ีมีลกัษณะไมซ่บัซอ้น 

(1) ขั้นตอนเร่ิมตน้ 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารจา้งฯ โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป พร้อม  

ประกาศเผยแพร่ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  
- ท ารายงานขอจา้งฯ โดยเจา้หนา้ท่ีท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงาน  

ของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
(2) ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่  
– เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบ รายงานขอจา้งฯแลว้ให้  

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐ และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนั
ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ  

- การใหเ้อกสารจา้งฯ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จะใหไ้ปพร้อมกนักบัการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งฯ เพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการท่ีประสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถขอรับเอกสารจา้งฯ 
ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ประกาศจนถึงวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งฯ 
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- ใหก้ าหนดวนั เวลาในการยื่นขอ้เสนอเป็นวนัท าการเพียงวนัเดียว นบั ถดั 

จากวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งฯ 
(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตดัสิน ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ  

ด าเนินการ ดงัน้ี  
- เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูใ้หบ้ริการ ผู ้

ยืน่ขอ้เสนอทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแผน่  
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ ผู ้

ให้บริการผูย้ื่นข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผูใ้ห้บริการผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยื่น เอกสาร
ครบถ้วน ถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและขอ้เสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ี  หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งฯ  

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจาก ผูใ้หบ้ริการ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอ รายใดก็ไดแ้ต่จะใหผู้ใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ี เสนอไวแ้ลว้มิได ้ 

- ผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ี  
หน่วยงานของรัฐ ไดก้ าหนดไวใ้หค้ณะกรรมการตดัรายช่ือของผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

- พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของผูใ้หบ้ริการรายท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมีคุณภาพ และ 
คุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายท่ีได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และ
จดัล าดบัคะแนน  

- ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการรายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุด ไม่ยอม 
เขา้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงในเวลาท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท่ี้ไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในล าดบั
ถดัไป  

- จดัท ารายงานผลการพิจารณา (ใหน้ าวธีิการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิประกาศ 
เชิญชวนทัว่ไปมาใชโ้ดยอนุโลม)  

กรณมีีผู้ย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพยีงรายเดียว  

- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก  
- แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการ  

ต่อไป โดยไม่ตอ้งยกเลิกการประกาศเชิญชวนทัว่ไป ให้คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เสนอความเห็นต่อหวัหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป  

กรณทีีไ่ม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  
- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก  
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- หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้ง โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจไม่ได ้ 

ผลดีจะสั่งใหด้ าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือก ตามมาตรา 81 (1) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง ตาม 82 (1) แลว้แต่กรณีก็ได ้
เวน้แต่ หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการจา้ง
ใหม่โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบียบฯ 

5.5.2 วธีิคดัเลือก ใชก้บังานท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นหรือซบัซอ้นมาก หรือใชก้บัวธีิ 
ประกาศ เชิญชวนทัว่ไปแลว้ไม่ไดผ้ล หรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใชค้วามคิดซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มีขอ้มูล
เพียงพอท่ีจะก าหนดเบ้ืองตน้ได ้โดยให้เชิญชวนผูใ้ห้บริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ี ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 
3 รายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิคดัเลือก  
(1) ขั้นตอนเร่ิมตน้ 
- ท ารายงานขอจา้งฯ โดยเจา้หนา้ท่ีท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงานของ 

รัฐ ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือ ควบคุม 

งานก่อสร้างโดยวธีิคดัเลือก เพื่อด าเนินการต่อไป  
(2) ขั้นตอนการเชิญชวน ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ ด าเนินการ ดงัน้ี  
- จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูใ้หบ้ริการตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย  

ก าหนด  
- ใหเ้ชิญชวนผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ ต่อ 

หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เวน้แต่มีผูใ้ห้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 รายโดยให้ค  านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัของผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย  

- เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอ ใหรั้บซองขอ้เสนอของ ผู ้
ให้บริการพร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือผูใ้ห้บริการผูม้ายื่นขอ้เสนอ และหากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ห้ามรับ
เอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิ่มเติม  

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตดัสิน ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ  
ด าเนินการ ดงัน้ี  

- เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูใ้หบ้ริการ ผู ้
ยืน่ขอ้เสนอทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแผน่  
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- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ ผู ้

ให้บริการผูย้ื่นข้อเสนอ แล้วคดัเลือกผูใ้ห้บริการผูย้ื่นข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
ครบถ้วน ถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและขอ้เสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งฯ  

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการผู ้
ยืน่ขอ้เสนอ รายใดก็ไดแ้ต่จะใหร้ายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้ 

- ผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ี  
หน่วยงานของรัฐ ไดก้ าหนดไวใ้หค้ณะกรรมการตดัรายช่ือรายนั้น   

- พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของผูใ้หบ้ริการรายท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมีคุณภาพ และ 
คุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายท่ีได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และ
จดัล าดบัคะแนน  

- กรณีรายท่ีคดัเลือกไวไ้ม่เขา้ท าสัญญาหรือขอ้ตกลงในเวลาท่ีก าหนด ให ้ 
คณะกรรมการพิจารณาผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดในล าดบัถดัไป  

- จดัท ารายงานผลการพิจารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใชโ้ดย  
อนุโลม) 

กรณมีีผู้ย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพยีงรายเดียว  

- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการ 

ต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิกให้คณะกรรมการต่อรองเจรจากบัผูใ้ห้บริการรายนั้น แลว้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก  

- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่น หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณา ยกเลิก 
- หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้ง โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจ ไม่ได ้

ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 82 (1) ก็ไดเ้วน้แต่หน่วยงาน ของรัฐจะด าเนินเนิน
การโดยวธีิเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบียบฯ  

5.5.3 วธีิเฉพาะเจาะจง  
ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกผูใ้หบ้ริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็น 

ความสามารถแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไดพ้ิจารณาเสนอแนะ  
(1) ขั้นตอนเร่ิมตน้  
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีท ารายงานขอจา้งฯ 
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- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งฯ 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้คณะกรรมการจา้งฯ เพื่อด าเนินการต่อไป  
(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตดัสิน  
- ใหค้ณะกรรมการจา้งฯ จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูใ้หบ้ริการตามแบบท่ี  

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- เชิญชวนผูใ้หบ้ริการรายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท างานนั้น 
- พิจารณาขอ้เสนอของผูใ้หบ้ริการ เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง  

เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
- จดัท ารายงานผลการพิจารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใชโ้ดย  

อนุโลม)  
5.5.4 วธีิประกวดแบบ 

เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติั ตรงตาม 
เง่ือนไขท่ีก าหนด เพื่อออกแบบงานก่อสร้างท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางด้าน ศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอ่ืนท่ีก าหนดตามกฎกระทรวง 

ขั้นตอนที1่ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ  
(1) ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารงานจา้งฯ พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบท่ี  

คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
(2) ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งฯเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐโดย 

ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อขอความเห็นชอบแลว้จึงด าเนินการต่อไป 
   (3) ให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศ ของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐและใหปิ้ดประกาศดว้ย เป็นเวลาติดต่อกนั ไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัท าการ  

(4) การใหเ้อกสารการจา้งฯ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จะใหไ้ปพร้อมกบัการ  
เผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ประกาศจนถึงวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ เม่ือถึงก าหนดวนั เวลา
การเปิดซอง ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานต่างๆ ของผูใ้ห้บริการทุกรายแลว้คดัเลือกท่ีถูกตอ้ง 
ครบถ้วนและให้คดัเลือกผูท่ี้เสนอ แนวความคิด ท่ีได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด และจดัล าดบัไวใ้ห้คณะ
กรรมการฯ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ของผูใ้ห้บริการท่ีได้รับคัดเลือกแล้วคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัไปสู่ ขั้นตอนท่ี 2 เสนอรายงานผลการพิจารณาใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณา  
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ขั้นตอนที ่2 การประกวดแบบ  
(1) ผูช้นะการประกวดแบบแนวความคิด จะตอ้งพฒันาแนวความคิด จาก 

ขั้นตอนท่ี 1 แลว้ใหเ้ป็นแบบเพื่อการประกวดและจดัส่งใหห้น่วยงานของรัฐภายในเวลาท่ีก าหนด  
(2) เม่ือถึงก าหนดเวลาการเปิดซองขอ้เสนอขั้นตอนท่ี 2 ใหค้ณะกรรมการ  

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกนัแลว้ให้คดัเลือกผูช้นะการประกวด
แบบท่ีไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจดัล าดบั  

(3) ใหค้ณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ย 
เอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  

6. การท าสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  

6.1 การลงนามในสัญญาและการแกไ้ขสัญญาตามระเบียบน้ีเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การลงนามในสัญญา จะกระท าไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาการอุทธรณ์  

6.2 การท าสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือนอกจากการจา้งท่ีปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัใน
อตัราตายตวัระหวา่งร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพสัดุท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 

6.3 การจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั ใหก้ าหนดค่าปรับเป็นรายวนัเป็น จ านวนเงิน
ตายตวัในอตัราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจา้ง ตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 100 บาท 

6.4 ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัใน
อตัราร้อยละ 0.25 ของราคางานจา้งนั้น แต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ทั้งน้ีใหก้ าหนดเร่ืองค่าปรับไวใ้นเอกสารเชิญชวนใหช้ดัเจนดว้ย  

6.5 ใหห้น่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึงลา้นบาท ข้ึนไป 
ให้ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท าสัญญาหรือ ขอ้ตกลง หรือตาม
วธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

6.6 การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง ตอ้งอยูภ่ายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสัญญาหรือ ขอ้ตกลง
นั้น โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของ
พสัดุหรืองานตามสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัพสัดุท่ีจะท าการแกไ้ขนั้นก่อนแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงดว้ยในกรณีท่ี
เป็นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะตอ้งได้รับการรับรองจาก
วิศวกรสถาปนิกและวศิวกรผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลกัษณะเฉพาะ
แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแลว้แต่กรณีดว้ยเม่ือผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือ
หรือสั่งจา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงแลว้ให้หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเป็นผูล้งนามใน
สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น  
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แบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 (1) สัญญาจา้งก่อสร้าง  
(2) สัญญาซ้ือขาย  
(3) สัญญาจะซ้ือจะขายราคาคงท่ีไม่จ  ากดัปริมาณ 
(4) สัญญาซ้ือขายและอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์  
(6) สัญญาจา้งบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขคอมพิวเตอร์ 
(7) สัญญาจา้งท าความสะอาดอาคาร  
(8) สัญญาจา้งใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั  
(9) สัญญาแลกเปล่ียน  
(10) สัญญาเช่ารถยนต ์ 
(11) สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
(12) สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์  
(13) สัญญาจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) สัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญรายบุคคลหรือจา้งบริษทัท่ีปรึกษา 

7. หลกัประกนัการเสนอราคา 

หน่วยงานของรัฐตอ้งก าหนดหลกัประกนัการเสนอราคา เพื่อประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณี
ท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอผูเ้สนอราคาหรือผูใ้ห้บริการไม่ปฏิบติัตามกระบวนการซ้ือหรือจา้ง หรือการจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลกัประกันการเสนอราคาส าหรับการซ้ือหรือจา้งด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ดว้ยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ท่ีมีวงเงิน
ซ้ือหรือจา้งหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเกินกวา่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดงัน้ี 

7.1 การซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหมี้การวางหลกัประกนัการเสนอ  
ราคาโดยใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  

(1) เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็ค 
หรือดราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ี หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน 3 วนัท าการ  

(2) หนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี  
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

(3) พนัธบตัรรัฐบาลไทย  
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(4) หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต  

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตวัอย่าง
หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

7.2 ส าหรับงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ดว้ยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ใหมี้ 
การวางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  

(1) เงินสด  
(2) เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็ค  

หรือดราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ี หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน 3 วนัท าการ  
(4) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย  

ก าหนด  
(5) หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต  

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่าง
หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

8. หลกัประกนัสัญญาและการคืนหลกัประกนัสัญญา  

8.1 หน่วยงานของรัฐก าหนดหลกัประกนัสัญญา โดยใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  
ดงัต่อไปน้ี  

(1) เงินสด  
(2) เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็ค 

หรือดราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ี หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน 3 วนัท าการ  
( 3 )  ห นั ง สื อ ค ้ า ป ร ะ กั น ข อ ง ธ น า ค า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต า ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี

คณะกรรมการนโยบาย 
ก าหนด โดยอาจเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดก็ได ้  

(4) หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่าง
หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
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(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

8.2 มูลค่าหลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา ดงัน้ี  
(1) หลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา ใหก้ าหนดมูลค่าเป็นจ านวน 

เตม็ในอตัราร้อยละหา้ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้น  
   (2) กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่มีความส าคญัเป็นพิเศษจะ
ก าหนดอตัราสูงกวา่ร้อยละหา้แต่ไม่เกินร้อยละสิบ  

(3) การท าสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีระยะเวลาผกูพนัตามสัญญาเกิน 1 ปีและพสัดุนั้น 
ไม่ตอ้งมีการประกนัเพื่อความช ารุดบกพร่อง เช่น พสัดุใชส้ิ้นเปลือง ให้ก าหนดหลกัประกนัในอตัราร้อยละห้า
ของราคาพสัดุท่ีส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลกัประกนัน้ีเป็นการค ้าประกนัตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพสัดุท่ีส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกันตาม
อตัราส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีท่ีหลกัประกนัตอ้งปรับปรุง ในทางท่ีเพิ่มข้ึนและคู่สัญญา
ไม่น าหลกัประกนัมาเพิ่มให้ครบจ านวนภายใน 15 วนั ก่อนการส่งมอบพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้นให้หน่วยงาน
ของรัฐหักเงินค่าพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้นท่ีหน่วยงานของรัฐจะตอ้งจ่ายให้เป็นหลกัประกนัในส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
การก าหนดหลกัประกนัตามวรรคหน่ึง จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เขา้ยื่นขอ้เสนอหรือใน
สัญญาดว้ยในกรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอหรือ คู่สัญญาวางหลกัประกนัท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบเอกสาร
เชิญชวน หรือสัญญา ใหอ้นุโลมรับได ้

(4) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ตอ้งวาง 
หลกัประกนั  

8.3 ใหห้น่วยงานของรัฐคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ คู่สัญญา หรือผูค้  ้าประกนั ตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) หลกัประกนัการเสนอราคาใหคื้นใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือผูค้  ้าประกนัภายใน 15  
วนั นับถดัจากวนัท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูช้นะการซ้ือหรือจ้าง 
เรียบร้อยแลว้  

(2) กรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุดไม่เกิน 3 ราย ใหคื้นได ้
ต่อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือผูย้ืน่ขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้  

(3) หลกัประกนัสัญญาใหคื้นใหแ้ก่คู่สัญญา หรือผูค้  ้าประกนัโดยเร็ว และอยา่งชา้ 
ตอ้งไม่เกิน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้  
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9. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ  

การด าเนินการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้มี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุเพื่อ รับผดิชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพสัดุกรณีท่ีมีการจดัจ้างวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได ้(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) คณะกรรมการ
ประกอบดว้ย ดงัน้ี  

9.1 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซ้ือหรืองานจา้ง มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
(1) ตรวจรับพสัดุ ณ ท่ีท าการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญาหรือ 

ขอ้ตกลงการตรวจรับพสัดุ ณ สถานท่ีอ่ืนในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือขอ้ตกลงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ
ก่อน  

(2) ตรวจรับพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไวส้ าหรับกรณีท่ีมีการทดลอง 
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัพสัดุนั้นมาให้
ค  าปรึกษา หรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูช้  านาญการ หรือผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ ก็ไดใ้น
กรณีจ าเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนบัเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดไดใ้หต้รวจรับตามหลกัวชิาการสถิติ  

(3) ใหต้รวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน าพสัดุมาส่งและใหด้ าเนินการใหเ้สร็จ 
ส้ินโดยเร็วท่ีสุด  

(4) เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไดส่้งมอบพสัดุ 
ถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน าพสัดุนั้นมาส่ง แลว้มอบแก่เจา้หน้าท่ีพร้อมกบัท าใบตรวจรับ
โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจ้าง 1 ฉบบั และเจ้าหน้าท่ี 1 ฉบบัเพื่อ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบ 

(5) ในกรณีท่ีเห็นวา่พสัดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาหรือ  
ขอ้ตกลงใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี เพื่อทราบและสั่งการ  

(6) ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ  
จ านวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ถา้สัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ให้ตรวจรับไวเ้ฉพาะจ านวนท่ี
ถูกตอ้ง และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจา้หน้าท่ีเพื่อแจง้ให้ผูข้าย หรือผูรั้บจา้งทราบ
ภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัตรวจพบ แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธ์ิหน่วยงานของรัฐท่ีจะปรับผูข้ายหรือผูรั้บจา้งในจ
จ านวนท่ีส่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนั้น  
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(7) การตรวจรับพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุดหรือหน่วย ถา้ขาดส่วนประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ ให้ถือวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนั้น และโดยปกติให้
รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจง้ให้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ี
ตรวจพบ  

(8) ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับพสัดุโดยท าความเห็นแยง้ไวใ้หเ้สนอหวัหนา้ 
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  

9.2 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าทีด่ังนี ้ 
(1) ตรวจสอบคุณวฒิุและรายงานของผูค้วบคุมงานก่อสร้างของผูรั้บจา้งให้เป็นไปตาม  

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีผูค้วบคุมงานของ 

หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา หรือขอ้ตกลงทุก
สัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพือ่พิจารณาสั่งการต่อไป 

(3) ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจ 
รับพสัดุออกตรวจงานจา้ง ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานจา้งนั้นๆ ตาม เวลาท่ีเหมาะสม
และเห็นสมควร และจดัท าบนัทึกผลการออกตรวจงานจา้งนั้นไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานดว้ย  

(4) ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวา่แบบรูปรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา 
หรือมีขอ้ตกลงมีขอ้ความคลาดเคล่ือนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการช่างให้มีอ านาจ สั่งเปล่ียนแปลง
แกไ้ขเพิ่มเติม หรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร และตามหลกัวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด  

(5) โดยปกติใหต้รวจผลงานท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีประธาน  
กรรมการไดรั้บทราบการส่งมอบงาน และใหท้ าการตรวจรับใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด  

(6) เม่ือตรวจเห็นวา่เป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ  
ขอ้ก าหนดในสัญญาหรือขอ้ตกลงแลว้ ให้ถือวา่ผูรั้บจา้งส่งมอบงานครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งส่งงานจา้งนั้น
และใหท้ าใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลว้แต่กรณีโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 
ฉบบั มอบใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ท่ี 1 ฉบบั เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หวัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพสัดุเห็น
วา่ผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อทราบหรือสั่งการแลว้แต่กรณี  
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(7) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแยง้ไวใ้ห ้

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจา้งนั้นไว้
จึงด าเนินการตาม (6)  

9.3 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจา้งท่ีปรึกษา มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
(1) ก ากบัและติดตามงานจา้งท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือ  

ขอ้ตกลง  
(2) ตรวจรับงานจา้งท่ีปรึกษา ณ ท่ีท าการของผูว้า่จา้ง หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญา 

หรือขอ้ตกลง  
(3) โดยปกติใหต้รวจรับงานจา้งท่ีปรึกษาในวนัท่ีท่ีปรึกษาน าผลงานมาส่ง และใหด้ าเนิน 

การใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด  
(4) เม่ือตรวจถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงแลว้ ใหรั้บงานจา้งท่ี 

ปรึกษาไวแ้ละถือว่าท่ีปรึกษาไดส่้งมอบงานถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีท่ีปรึกษาน าผลงานมาส่ง แลว้มอบแก่
เจา้หน้าท่ีพร้อมกบัท าใบตรวจรับ โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างน้อย 2 ฉบบั มอบแก่ท่ีปรึกษา 1 ฉบบั และ
เจา้หนา้ท่ี 1 ฉบบั เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบ  

(5) กรณีท่ีเห็นวา่ผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญา 
หรือขอ้ตกลง มีอ านาจสั่งให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือตดัทอนซ่ึงงานตามสัญญา แลว้ให้รายงานหวัหน้า
หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อทราบ หรือสั่งการแลว้แต่กรณี  

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับงานใหก้รรมการดงักล่าวท า 
ความเห็นแยง้ไวแ้ลว้ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  

9.4 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าทีด่ังนี ้
(1) ตรวจใหถู้กตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง 
(2) ตรวจรับงาน ณ ท่ีท าการของผูว้า่จา้ง หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญาหรือ ขอ้ตกลง 

  (3) โดยปกติใหต้รวจรับงานในวนัท่ีผูใ้หบ้ริการน าผลงานมาส่ง และใหด้ าเนินการใหเ้สร็จ ส้ิน 
ไปโดยเร็วท่ีสุด 

(4) ในกรณีท่ีผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงคข์องหน่วยงานของรัฐ 
อนัเน่ืองมาจากไม่ไดด้ าเนินการใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวศิวกรรม ตอ้งรีบแจง้ให้
ผูใ้หบ้ริการด าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยโดยเร็ว  
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(5) เม่ือตรวจถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงแลว้ ใหรั้บงาน ไว ้

และถือวา่ผูใ้หบ้ริการไดส่้งมอบงานถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูใ้หบ้ริการน าผลงานมาส่งแลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ี
พร้อมกบัท าใบตรวจรับ โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั มอบแก่ผูใ้ห้บริการ 1 ฉบบัและเจา้หนา้ท่ี 1 
ฉบบั เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
สัญญาหรือขอ้ตกลง มีอ านาจสั่งให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือตดัทอนซ่ึงงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่
ปฏิบติัตามมีอ านาจท่ีจะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจา้หนา้ท่ีเพื่อทราบหรือสั่งการแลว้แต่กรณี 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับงาน ใหก้รรมการดงักล่าวท าความเห็น 
แยง้ไวแ้ลว้ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 
10. การคิดค่าปรับตามสัญญา  

กรณีท่ีสัญญาหรือขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดส่งมอบแลว้ และมีค่าปรับเกิดข้ึนให้หน่วยงานของรัฐ แจง้
การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วนัท าการนบัถดัจากวนัครบก าหนดส่งมอบ และ
เม่ือคู่สัญญาไดส่้งมอบพสัดุ ใหห้น่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับใน ขณะท่ีรับมอบพสัดุนั้น ดงัน้ี  

10.1 คิดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราตายตวั ระหวา่งร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพสัดุท่ียงั 
ไม่ไดรั้บมอบ 

10.2 งานจา้งท่ีตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั ใหคิ้ดค่าปรับเป็นรายวนัเป็น  
จ านวนเงินตายตวั ในอตัราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจา้งนั้น  

10.3 กรณีเง่ือนไขสัญญาซ้ือเป็นชุด ใหป้รับทั้งชุด  
10.4 กรณีพสัดุคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลอง ใหป้รับเป็นรายวนัในอตัราท่ีก าหนดของราคา 

ทั้งหมด  
10.5 หากมีความจ าเป็นตอ้งปรับนอกเหนือจากท่ีก าหนดขา้งตน้ เช่น งานท่ีเก่ียวกบั  

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรืองานท่ีอยูร่ะหวา่งการรับประกนัความช ารุดบกพร่องจากการซ้ือขายคอมพิวเตอร์ ใหก้ 
าหนดอตัราค่าปรับในกรณีดงักล่าว โดยค านึงถึงความส าคญัและลกัษณะของงานและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

11. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา  

การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหอ้ยูใ่น 
ดุลพินิจของผูมี้อ านาจท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี  

11.1 เหตุเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
11.2 เหตุสุดวสิัย  
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11.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย  
11.4 เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดใหคู้่สัญญาตอ้งแจง้เหตุ 

ดงักล่าวภายใน 15 วนันบัถดัจาก วนัท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลงหรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจง้ภายใน
เวลาท่ีก าหนดคู่สัญญาจะยกข้ึนมากล่าวอา้งในภายหลงัไม่ไดเ้วน้แต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่อง
ของหน่วยงาน ของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้ ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์และ
วิธีการงด หรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา/ ขอ้ตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด  

12. การบอกเลกิสัญญา หรือข้อตกลง 

 12.1 การบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง หากปรากฏวา่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือ  
ขอ้ตกลงไดแ้ละจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นหากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ ของวงเงิน
ค่าพสัดุหรือค่าจา้ง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงเวน้แต่คู่สัญญาจะได้
ยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  

12.2 เหตุบอกเลิกสัญญา/ขอ้ตกลงใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะบอกเลิกกบัคู่สัญญา ดงัน้ี  
(1) เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(2) เหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แลว้เสร็จได ้  

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(3) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือในสัญญาหรือขอ้ตกลง 
(4) เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
การบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจพจิารณาเฉพาะในกรณ ีดังนี ้ 
(1) ท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
(2) เพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาหรือ ขอ้ตกลง 

นั้นต่อไป  
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา 

หรือขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้รียกค่าปรับแลว้แต่กรณีหากคู่สัญญา เห็นวา่หน่วยงานของรัฐ
ตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายคู่สัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใชค้่าเสียหายก็ไดห้ลกัเกณฑ์
ดงัน้ี  

(1) ใหคู้่สัญญายืน่ค  าขอมายงัหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดมี้ 
การบอกเลิกสัญญา  
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(2) ค าขอตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูร้้องและระบุขอ้เทจ็จริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่ง 

การเรียกร้องใหช้ดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปดว้ย  
(3) หน่วยงานของรัฐตอ้งออกใบรับค าขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานและพิจารณาค าขอนั้นให ้แลว้ 

เสร็จภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บค าขอ หากไม่อาจพิจารณาไดท้นัในก าหนดนั้น ให้ขอขยายระยะเวลา
ออกไปต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐไดไ้ม่เกิน 15 วนันบัถดัจากวนัครบก าหนดเวลา  

(4) ใหห้น่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  
(5) ใหห้น่วยงานของรัฐแจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือไปยงัคู่สัญญาเม่ือพิจารณา ค าร้อง 

แลว้เสร็จภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
(6) ผลการพิจารณาเม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแลว้ หาก 

คู่สัญญายงัไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใชค้่าเสียหายตาม สัญญาต่อไป
ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน โดยใหแ้ต่งตั้งจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 
พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานของรัฐหรือพนกังานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉยัจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีก
ไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการดว้ย  

คณะกรรมการพจิารณาความเสียหาย มีหน้าทีด่ังนี้  
(1) ตรวจสอบรายละเอียดขอ้เทจ็จริงตามค าร้องของคู่สัญญา  
(2) ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น มาสอบถามหรือให ้ 

ขอ้เทจ็จริงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้
(3) พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงินค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) 
(4) จดัท ารายงานผลการพิจารณาตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอหวัหนา้หน่วยงาน  

ของรัฐการพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหน่ึงให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวินิจฉัย
ก าหนด และในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา่หน่วยงานของรัฐตอ้งชดใชค้่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหาย
คร้ังละเกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจดัท ารายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลงัเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งน้ีหลกัเกณฑ ์วธีิการรายงานใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  
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13. การบริหารพสัดุ  

ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมและดูแลพสัดุท่ีอยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหาร
พสัดุท่ีเหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุดซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบนัทึก การ
เบิกจ่ายการยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
ดงัน้ี  

13.1 การเก็บและการบนัทึก เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บมอบพสัดุแลว้ ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
(1) ลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ แลว้แต่กรณีแยกเป็นชนิด และแสดง รายการตาม 

ตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยใหมี้หลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียน ไวป้ระกอบรายการดว้ย
ส าหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชีเดียวกนัก็ได ้ 

(2) เก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั และใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรง ตามบญัชี 
หรือทะเบียน  

13.2 การเบิกจ่ายพสัดุการเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หวัหนา้ งานท่ีตอ้งใช้พสัดุ
นั้นเป็นผูเ้บิก  

(1) การจ่ายพสัดุใหห้วัหนา้หน่วยพสัดุท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมพสัดุหรือ ผูท่ี้ไดรั้บ 
มอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเป็นหวัหนา้หน่วยพสัดุ เป็นผูส้ั่งจ่ายพสัดุผูจ่้ายพสัดุ ตอ้งตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถา้มี) แลว้ลงบญัชีหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ี มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่าย
ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย  

(2) หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวธีิการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอยา่ง อ่ืนใหอ้ยูใ่น 
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ ส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินทราบดว้ย 

13.3 การใหย้มื หรือน าพสัดุไปใชใ้นกิจการ ซ่ึงมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระท ามิไดก้ารยมื
พสัดุประเภทใชค้งรูป ให้ผูย้ืมท าหลกัฐานการยืมเป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงเหตุผลและก าหนดวนัส่งคืน โดยมี
หลกัเกณฑด์งัน้ี  

(1) การยมืระหวา่งหน่วยงานของรัฐ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผูใ้หย้มื  
(2) การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกนั จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก 

หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพสัดุนั้น แต่ถา้ยืมไปใช้นอกสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐจะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ  
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(3) ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรูปจะตอ้งน าพสัดุนั้นมาส่งคืนใหใ้นสภาพท่ีใชก้ารไดเ้รียบร้อยหาก 
เกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผูย้ืมจดัการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง หรือชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพ อยา่งเดียวกนั หรือชดใชเ้ป็น
เงินตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นขณะยมื โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์  
กระทรวงการคลงัก าหนด 

(2) ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงมหาดไทย  
กรุงเทพมหานครหรือเมืองพทัยา แลว้แต่กรณีก าหนด  

(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด  
การยมืพสัดุประเภทใชส้ิ้นเปลือง ระหวา่งหน่วยงานของรัฐใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือหน่วยงานของรัฐผูย้ืมมีความ
จ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจดัหาไดไ้ม่ทนัการและหน่วยงานของรัฐผูใ้หย้ืมมีพสัดุนั้นๆ 
พอท่ีจะให้ยืมไดโ้ดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลกัฐานการยืมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและเม่ือครบก าหนดยมืให้ผูใ้หย้มืหรือผูรั้บหนา้ท่ีแทนมีหนา้ท่ีติดตามทวงพสัดุท่ีใหย้มืไปคืนภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัครบก าหนด  

13.4 การบ ารุงรักษา  
ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีผูค้วบคุมดูแลพสัดุท่ีอยูใ่นความครอบครองให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

ไดต้ลอดเวลา โดยให้มีการจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงดว้ยในกรณีท่ี
พสัดุเกิดการช ารุด ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านโดยเร็ว 

14. การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

ภายในเดือนสุดทา้ยก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปีให้หวัหนา้หน่วยงานของรัฐหรือหวัหนา้หน่วยพสัดุ
แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุ ซ่ึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ท่ี เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีท่ีผา่น
มา และตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเ่พียงวนัส้ินงวด และใหด้ าเนินการ ดงัน้ี  

14.1 ให้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท าการวนัแรกของปีงบประมาณเป็นตน้ไป ว่าการรับ
จ่ายถูกตอ้งหรือไม่ พสัดุคงเหลือมีตวัอยูต่รงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพสัดุใดช ารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญ
ไปเพราะเหตุใด หรือพสัดุใดไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรัฐต่อไป แลว้ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อผูแ้ต่งตั้งภายใน 30 วนัท าการ นับแต่วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุนั้นเม่ือผูแ้ต่งตั้ งได้รับรายงานจาก
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบพสัดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยงั
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไปยงัหน่วยงานตน้สังกดั (ถา้มี) 1 ชุดดว้ย  
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14.2 เม่ือผูแ้ต่งตั้ งได้รับรายงานจากผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบพสัดุและปรากฏว่ามีพสัดุช ารุด 

เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ  าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอ้เท็จจริงข้ึนคณะหน่ึง เวน้แต่กรณีท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นการเส่ือมสภาพ เน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปไดถ้า้ผลการ
พิจารณาปรากฏวา่จะตอ้งหาตวัผูรั้บผิดดว้ย ให้หวัหนา้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งของทางราชการหรือของหน่วยงาน ของรัฐนั้นต่อไป  

15. การจ าหน่ายพสัดุ 

หลงัจากการตรวจสอบแลว้ พสัดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใชใ้นหน่วยงานของรัฐต่อไปจะส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจา้หน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี  

15.1 ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถา้ขายโดยวิธีทอดตลาดแลว้ไม่ไดผ้ลดีให้น าวธีิท่ี
ก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม เวน้แต่กรณีดงัน้ี  

(1) การขายพัสดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันไม่ เ กิน 500,000 บาท  จะขายโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากนัโดยไม่ตอ้งทอดตลาดก่อนก็ได ้  

(2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร ใหข้ายโดยวธีิเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากนั 

(3) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แท็บเล็ต ให้แก่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีหน่วยงาน
ของรัฐมอบให้ไวใ้ช้งานในหน้าท่ี เม่ือบุคคลดงักล่าวพน้จากหน้าท่ีหรือ อุปกรณ์ดงักล่าวพน้ระยะเวลาการใช้
งานแลว้ ใหข้ายใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวโดยวธีิเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากนั  

หลกัเกณฑ์การขายทอดตลาด 
(1) การขายโดยวธีิทอดตลาดใหถื้อปฏิบติัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยใหผู้ท่ี้ 

ไดรั้บมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพยสิ์นก่อนการประกาศขายทอดตลาด 
(2) กรณีท่ีเป็นพสัดุท่ีมีการจ าหน่ายเป็นการทัว่ไป ใหพ้ิจารณาราคาท่ีซ้ือขายกนั ตามปกติใน 

ทอ้งตลาด หรือราคาทอ้งถ่ินของสภาพปัจจุบนัของพสัดุนั้น ณ เวลาท่ีจะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบ
ราคาตามความเหมาะสม  

(3) กรณีท่ีเป็นพสัดุท่ีไม่มีการจ าหน่ายทัว่ไป ใหพ้ิจารณาราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของ 
พสัดุและอายกุารใชง้าน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีตั้งของพสัดุดว้ย  

(4) ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาใหค้วามเห็นชอบราคาประเมิน โดย ค านึงถึง 
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐดว้ย 
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(5) หน่วยงานของรัฐจะจา้งผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการขายทอดตลาดเป็นผูด้  าเนินการก็ได ้  
15.2 แลกเปล่ียน ใหด้ าเนินการตามวธีิการแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  
15.3 โอน ใหโ้อนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง 

ประมวลรัษฎากร ทั้งน้ีใหมี้หลกัฐานการส่งมอบไวต่้อกนัดว้ย  
15.4 แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  

- การด าเนินการตามดงักล่าว โดยปกติใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัถดัจาก วนัท่ีหวัหนา้ 
หน่วยงานของรัฐสั่งการ  

- เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายพสัดุ ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณหรือ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือขอ้ตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ 
แลว้แต่กรณี  

การจ าหน่ายเป็นสูญ  
 ในกรณีท่ีพสัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผดิหรือมีตวัผูรั้บผดิแต่ไม่สามารถ 

ชดใช้ได้หรือมีตัวพสัดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการจ าหน่ายตามข้อ 216 ให้จ  าหน่ายพสัดุนั้ นเป็นสูญตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี  

(1) ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดม้ารวมกนัไม่เกิน 1,000,000 บาท ใหห้วัหนา้  
หน่วยงานของรัฐเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  

(2) ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดม้ารวมกนัเกิน 1,000,000 บาท ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี  
- ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ใหอ้ยูใ่นอ านาจของ กระทรวง การคลงั 

เป็นผูอ้นุมติั  
- ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหอ้ยูใ่นอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัผูว้า่ราชการ  

กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพทัยา แลว้แต่กรณีเป็นผูอ้นุมติั  
- หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผูใ้ดจะเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัใหเ้ป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐ 

นั้นก าหนดรัฐวสิาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพสัดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึง แตกต่างไปจาก
ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉยัเพื่อขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
แลว้ใหร้ายงานส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินทราบดว้ย  

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  
(1) เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ 215 และขอ้ 217 แลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงจ่ายพสัดุนั้น  

ออกจากบญัชีหรือทะเบียนทนัทีแลว้แจง้ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ทราบภายใน 30 วนันบั แต่วนัลงจ่าย
พสัดุนั้น 
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(2) ส าหรับพสัดุซ่ึงตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายใหแ้จง้แก่นายทะเบียนภายใน  

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดดว้ย  

16. การอุทธรณ์  

16.1 ผูซ่ึ้งไดย้ื่นขอ้เสนอเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุในกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน พระราชบญัญติัน้ีเป็นเหตุให้ตนไม่ได้
รับการประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ  

1 6.2 ผูมี้สิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีไม่ได ้  
16.2.1 การเลือกใชว้ธีิการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ตามพระราชบญัญติัน้ีของหน่วยงานของรัฐ  
16.2.2 การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง  
16.2.3 การละเวน้การอา้งถึงพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ี ออก 

ตามพระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในประกาศ เอกสาร หรือ หนงัสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ  

16.2.4 กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
16.3 การอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูอุ้ทธรณ์ในหนงัสืออุทธรณ์ ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ  

และระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไป
ดว้ย ในกรณีท่ีเห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดวธีิการอุทธรณ์เป็นอยา่งอ่ืนหรือรายละเอียดเก่ียวกบั
การอุทธรณ์อ่ืนดว้ยก็ได ้ 

16.4 ใหผู้มี้สิทธิอุทธรณ์ยืน่อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัประกาศ 
ผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

16.5 ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในเจด็วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกบัอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลา ในกรณีท่ี
หน่วยงานของรัฐไม่เห็นดว้ยกบัอุทธรณ์ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่ง รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงั
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีครบก าหนด  

16.6 เม่ือไดรั้บรายงานจากหน่วยงานของรัฐ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา อุทธรณ์ให ้
แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานดงักล่าวหากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาไดท้นัในก าหนดนั้น ให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว และแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์และผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกทราบ 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นวา่อุทธรณ์ฟังข้ึนและมีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญัให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการใหมี้การจดัซ้ือจดัจา้งใหม่หรือเร่ิมจากขั้นตอน
ใดตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นวา่อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผลต่อการจดัซ้ือ
จดัจา้ง อย่างมีนยัส าคญัให้แจง้หน่วยงานของรัฐเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุดในกรณีท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแลว้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ยงัพิจารณาไม่แลว้เสร็จให้ยุติเร่ืองและให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจง้ผูอุ้ทธรณ์และ ผู ้
ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกทราบพร้อมกบัแจง้ให้หน่วยงานของรัฐท าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปผู ้
อุทธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยติุเร่ืองและเห็นวา่หน่วยงานของรัฐ
ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผูน้ั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได ้แต่การ
ฟ้องคดีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีหน่วยงานของรัฐไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งนั้นแลว้  

17. การร้องเรียน  

17.1 ผูใ้ดเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ท่ีออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยงัหน่วยงานของรัฐนั้นหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แลว้แต่กรณีก็ได ้  

17.2 การยืน่ขอ้ร้องเรียน ตอ้งด าเนินการภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้วา่หน่วยงานของรัฐ 
นั้นมิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  

17.3 การร้องเรียนตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูร้้องเรียน ในกรณีผูร้้องเรียนเป็นนิติบุคคลตอ้งลง
ลายมือช่ือของกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทบัตราของนิติบุคคล (ถา้มี) หนงัสือ
ร้องเรียนตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพและระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการร้องเรียนให้ชดัเจนพร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปดว้ย  

17.4 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไดรั้บเร่ืองร้องเรียน ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาขอ้ร้องเรียน ใหแ้ลว้ 
เสร็จโดยเร็ว แลว้แจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบโดยไม่ชกัชา้พร้อมทั้งแจง้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบ
ดว้ย  

17.5 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
พิจารณาขอ้ร้องเรียนใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วแลว้แจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบดว้ย  

17.6 ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด  
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17.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก าหนดรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็นเพื่อ 

ประโยชน์ในการด าเนินการจดัพิมพร์ายงานขอซ้ือขอจา้งร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหวัหนา้หน่วยงาน 
ของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐสามารถดูรายละเอียดของประกาศและเอกสารฯ ได้
จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน/กรมบญัชีกลางไม่เห็นชอบส่งกลบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อแกไ้ขกรมบญัชีกลางจดัส่งประกาศ
และเอกสารไปยงัผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ/ผูรั้บจา้งท่ีลงทะเบียนในระบบ  e-GP และมีสินคา้หรือบริการในระบบ e-
catalog ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดจะไดรั้บ mail.จากระบบ e-GP กรณียงัไม่ลงทะเบียน 
กรณีลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ไดล้งสินคา้และบริการใน e-catalog ตอ้งด าเนินการก่อนวนัเสนอราคาเห็นชอบ ให้
หัวหน้าเจา้หน้าท่ีด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธี e-market ทางเวบ็ไซต์หน่วยงาน/
กรมบญัชีกลาง และปิดประกาศท่ีหน่วยงานไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ ลงทะเบียนในระบบ e-GP  
และลงสินคา้/บริการ ในระบบใน e-catalog ลงสินคา้/บริการ ในระบบ e-catalog ผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ/ผูรั้บจา้ง ท่ี
ไม่ได้ลงทะเบียนและยงัไม่ได้บนัทึกสินคา้/บริการ หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้บนัทึกสินคา้/บริการ ใน
ระบบ e-catalog ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลประกาศจากเวบ็ไซต ์หากประสงคจ์ะเสนอรคาสามารถด าเนินการดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-53- 

บทที ่3 

แนวปฏิบติัการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow) 

ภาพท่ี 3-1 ขั้นตอนการด าเนินการจดัหาพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวธีิตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-market) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง  

ใบค าขอเสนอราคาร่างประกาศ และร่างเอกสาร 

การซ้ือหรือการจา้งดว้ยวิธี e-market-

marketและร่เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอซ้ือขอ

จา้ง ใบค าขอเสนอราคาร่างประกาศ และ

ร่างเอกสาร การซ้ือหรือการจา้งดว้ยวธีิ e-

market          างเอกสาร การซ้ือหรือการ

จา้งดว้ยวธีิ e-marketท่ีจดัท าเจา้หนา้ท่ี

จดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง ใบค าขอเสนอ

ราคาร่างประกาศ และร่างเอกสาร การซ้ือ

หรือการจา้งดว้ยวธีิ e-marketราย

เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง ใบค 

าขอเสนอราคาร่างประกาศ และร่างเอกสาร 

การซ้ือหรือการจา้งดว้ยวธีิ e-marketงาน

ขอซ้ือขอจา้ง ใบค าขอเสนอราคาร่าง

ประกาศ และร่างเอกสาร การซ้ือหรือการ

จา้งดว้ยวธีิ e-market 

จดัพิมพร์ายงานขอซ้ือขอจา้ง ร่างประกาศ 

และร่างเอกสารฯ เสนอหวัหนา้หน่วยงาน  

ของรัฐผา่นหวัหน้าเจา้หน้าท่ี 

 

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 

ไม่เห็นชอบ 
ส่งกลบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือแกไ้ข 

เห็นชอบ ให้หวัหนา้เจา้หน้าท่ีด าเนินการเผยแพร่ 
ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง ดว้ยวิธี e-market 
ทางเวบ็ไซตห์น่วยงาน/กรมบญัชีกลาง และปิดประกาศท่ี
หน่วยงานไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ 

กรมบญัชีกลางจดัส่งประกาศและเอกสารไปยงั
ผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ/ผูรั้บจา้ง ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบ e-GP แ ละมีสินคา้หรือบริการในระบบ 
e-catalog ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัท่ีหน่วยงาน
ของรัฐก าหนด จะไดรั้บ mail.จากระบบ e-GP 

ผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ/ผูรั้บจา้ง ท่ีไม่ไดล้งทะเบียนและยงั
ไม่ไดบ้นัทึกสินคา้/บริการ หรือลงทะเบียนแลว้แต่ยงั
ไม่ไดบ้นัทึกสินคา้/บริการ ในระบบ e-catalog ท่ีได้
รับทราบขอ้มูลประกาศจากเวบ็ไซต ์หากประสงคจ์ะ
เสนอราคาสามารถด าเนินการดงัน้ี 

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯได้

จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน/กรมบญัชีกลาง 

 

กรณียงัไม่ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ได ้
 ลงสินคา้และบริการใน e-catalog 

ลงทะเบียนในระบบ e-GP และ
ลงสินคา้/บริการในระบบใน e-
catalog 

ลงสินคา้/บริการในระบบ
ใน e-catalog 

ตอ้งด าเนินการก่อนวนัเสนอราคา 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (e-market) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

การเสนอราคาโดยวธีิ e-market 

ก าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา วงเงินเกิน 
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา วงเงินเกิน 
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ผูเ้สนอราคาด าเนินการดงัน้ี  
1. เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาและประสงค ์
จะเสนอราคา เม่ือถึงก าหนดเวลาเสนอราคา 
ให ้Log in เขา้สู่ระบบการเสนอราคา เพ่ือ 
เสนอราคาผา่นระบบ e-GP 
 2. เม่ือเสนอราคาแลว้ตอ้งยนืยนัการเสนอ 
ราคา โดยเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

ผูเ้สนอราคาด าเนินการดงัน้ี 
 1. เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาและประสงคจ์ะเสนอราคาให้
ส่งใบเสนอราคามายงัส่วนราชการผา่นทางระบบ e-GP ในวนั 
เวลา ท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  
2. เม่ือถึงก าหนดเสนอราคา ใหผู้เ้สนอราคา Log in เพื่อ 
ลงทะเบียนและทดสอบระบบ ภายในเวลาท่ีส่วนราชการ 
ก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที)  
3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคาโดยการประมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในเวลาราชการผา่นทางระบบ e-GP ทั้งน้ีกระบวนการเสนอ
ราคาใหก้ระท าภายในเวลา 30 นาทีโดยจะเสนอราคาก่ีคร้ังก็ได ้

การพจิารณาผลการเสนอราคา 

กรณีมีผูเ้สนอราคาหลายราย
ราย 

กรณีมีผูเ้สนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผูเ้สนอราคา 

ใหเ้สนอความเห็นใหซ้ื้อ/ 
จา้ง จากรายท่ีเสนอรอาคา 

 ต ่าสุด กรณีมีผูเ้สนอราคา 

 ต ่าสุดเท่ากนัหลายราย  

ใหพ้ิจารณาผูท่ี้เสนอราคา  

ในล าดบัแรก 

พิจารณาแลว้เห็นวา่ 
มีความเหมาะสมและ 
เป็นประโยชน์ต่อ 
ราชการใหเ้สนอ 
ความเห็นใหรั้บราคา 

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ี
เสนอความเห็นเพื่อ
ยกเลิกและด าเนินการ
ใหม่หรือใชว้ธีิคดัเลือก
หรือวธีิเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวธีิเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 

พิจารณาแลว้ เห็นวา่
ไม่มีความเหมาะสม
และไม่เป็นประโยชน ์

ต่อราชการใหเ้จา้หนา้ 
ท่ีเสนอความเห็นเพื่อ 

ยกเลิกและจดัซ้ือ/ 
จา้งใหม่ 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (e-market) (ต่อ) 
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 

(1)ใหเ้รียกผูช้นะการเสนอ ราคาราย
นั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคา
แลว้ ราคาท่ี เสนอใหม่ไม่สูงกวา่
วงเงินท่ี จะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกวา่
แต ่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน ท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้งหรือต่อรอง ราคาแลว้ไม่
ยอมลดราคา    แต่ส่วนท่ีสูงกวา่
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งไม่เกินร้อยละ   
10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ จา้ง ถา้
เห็นวา่เป็นราคาท่ี เหมาะสม ใหเ้สนอ
ซ้ือหรือ จา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 

(2) ถา้ท าตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล ให้
เรียกรายท่ีเห็นสมควรซ้ือ หรือจา้ง
ทุกรายมาเสนอราคา ใหม่พร้อมกนั
โดยผา่นใบเสนอ ราคา หากราย
ต ่าสุดในคร้ังนั้น เสนอราคาไม่สูง
กวา่วงเงินท่ี  จะซ้ือหรือจา้งหรือสูง
กวา่ไม่ เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ี     
จะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นวา่เป็น ราคาท่ี
เหมาะสมใหเ้สนอซ้ือ หรือจา้งจากผู ้
เสนอราคา รายนั้น 

3) ถา้ด าเนินการตาม (2) แลว้ไม่
ไดผ้ล ใหเ้สนอหวัหนา้ หน่วยงาน
ของรัฐผา่นหวัหนา้ เจา้หนา้ท่ีเพื่อ
พิจารณายกเลิก การซ้ือหรือจา้งใน
คร้ังนั้น ทั้งน้ี การด าเนินการซ้ือ
หรือจา้งคร้ังใหม่ใหน้ าความใน
ขอ้ 38 วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดย 
อนุโลม 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็น 

 พร้อมดว้ยเอกสารต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบ หวัหนา้หน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบ 

พร้อมดว้ยเอกสารต่อหวัหนา้หน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีส่งผลการ 

พิจารณาใหผู้เ้สนอราคาทุกราย  

ทราบและประกาศผลการพิจารณา  

ในเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลางและ
เวบ็ไซต ์หน่วยงาน 

เห็นชอบ 

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีช้ีแจง  

ไม่เห็นชอบ 

ยกเลิก 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามท่ีก าหนด ให้ถือวา่ผูเ้สนอราคารายดงักล่าวไม่ผ่านคุณสมบติั 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณาผูเ้สนอราคาต ่าในล าดบัถดัไปเป็นผูช้นะการเสนอราคา 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวธีิประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) (การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

การจัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ e-bidding 

- ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าร่าง 

 เอกสารประกวดราคา 

อิเลก็ทรอนิกส์ ตาม
ตวัอยา่ง เอกสารประกวด
ราคาซ้ือ 

 หรือจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ี 

คณะกรรมการนโยบายฯ  

ก าหนด 

- การจดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเผยแพร่ 

ถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจาก 

แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมี 

สาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบและไม่ท าให ้

หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ใหก้ระท าไดเ้วน้แต ่

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่จะมีปัญหาในทาง 

เสียเปรียบหรือไม่รัดกมุพอก็ใหส่้งร่างเอกสารซ้ือ 

หรือจา้งและประกาศเผยแพร่ดงักล่าวไปให ้          
ส านกังานอยัการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

- การก าหนดวนั เวลาการเสนอ 

ราคาในเอกสารซ้ือหรือจา้งและ 

ประกาศเผยแพร่ ใหก้ าหนดเป็น วนั
ถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือ
หรือจา้งโดยก าหนดเป็นวนั เวลา 

ท าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถื้อตามเวลาของระบบ 

จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย 

อิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

ขั้นตอนวธีิ e-bidding 

- การจดัหาท่ีมีความจ าเป็น  
โดยสภาพของการซ้ือหรือจา้ง จะ
ตอ้งก าหนดเง่ือนไขไวใ้น เอกสาร
ซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิ ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์  
ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน าตวัอยา่ง พสัดุท่ี
เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือน าเสนองานให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดใหผู้ย้ืน่
ขอ้เสนอน าตวัอยา่ง พสัดุนั้นมา
แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
น าเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ 
สถานท่ี ท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 

-กรณีการประกวดราคา อิเลก็ทรอนิกส์คร้ังใด
ท่ีก าหนดให ้ตอ้งมีเอกสารหรือรายละเอียด
ใน ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัประกอบการ ยืน่
ขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ียืน่ ผา่นทาง
ระบบ หากหน่วยงานของรัฐ เห็นวา่เอกสาร
ดงักล่าวมีปริมาณมาก และเป็นอุปสรรคของ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอใน การน าเขา้ระบบ ให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน า
เอกสาร หรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุป 

จ านวนเอกสารหรือรายละเอียด ดงักล่าวมาส่ง 
ณ ท่ีท าการของ หน่วยงานของรัฐในภายหลงั 
โดย ใหล้งลายมือช่ือของผูย้ืน่ขอ้เสนอ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติ บุคคล (ถา้มี) 
ก ากบัในเอกสาร หรือรายละเอียดนั้นดว้ย 

- การก าหนดวนัใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอ น า
ตวัอยา่งพสัดุท่ีเสนอมาแสดง เพื่อทดลอง 
หรือทดสอบหรือ น าเสนองาน หรือน า
เอกสารหรือ รายละเอียดมาส่ง ให้
หน่วยงาน ของรัฐก าหนดเป็นวนัใดวนั
หน่ึง ภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจาก วนั
เสนอราคา เวน้แต่การ ด าเนินการท่ีไม่อาจ
ด าเนินการวนั ใดวนัหน่ึงไดใ้ห้
หน่วยงานของรัฐ พิจารณาก าหนด
มากกวา่ 1 วนั ไดแ้ต่จ านวนวนัดงักล่าว
ตอ้งไม่ เกิน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนั 
เสนอราคา ทั้งน้ีใหร้ะบุไวเ้ป็น เง่ือนไขใน
เอกสารซ้ือหรือจา้ง ดว้ยวธีิประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์ใหช้ดัเจน 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวิธีประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) (การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 

เห็นชอบร่าง ไม่เห็นชอบร่าง 

ไม่น าร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่
ใหส้าธารณะชนเสนอแนะ
วจิารณ์ 

 

 

 

 

 

น าร่างประกาศและร่างเอกสาร 
ประกวดราคาน เผยแพร่ทาง 
เวบ็ไซตห์น่วยงานและเวบ็ไซต ์
กลมบญัชีกลางไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัท าการเพื่อใหส้าธารณชน 
เสนอแนะ วจิารณ์ 

 

 

 

 

 

 

แจง้ความเห็นใหห้วัหนา้ 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุและผูรั้บผดิ 
ชอบจดัท า ลายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

-การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ให้ส่วนราชการด าเนินการดงัน้ี  

(1) การจดัหาพสัดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของส่วนราชการ 
ท่ีจะมีให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์หรือไม่ก็ได ้

(2) การจดัหาพสัดุมีราคาเกิน 5,000,000 บาท ใหส่้วนราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

 

 

 

-กรณีท่ีมีผูมี้รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง พิจารณาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 

โดยให้ด าเนินการดงัน้ี 

                       (1)กรณีพิจารณาแลว้เห็นวา่ ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ

เม่ือด าเนินการปรับปรุงแลว้เสร็จ ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแกไ้ข เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ให้น าร่าง

ประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ่างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงดงักล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ และใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูมี้

ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนงัสือ 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวธีิประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) (การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
 

  

หากหน่วยงานของรัฐไดก้  าหนด 

รายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร 

ซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน 

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 

พสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งไม่ถูกตอ้งหรือ 

ไม่ครบถว้นในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 

ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ 

ก าหนด ไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่ลบางส่วน 

ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ 

ด าเนินการซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น 

แลว้ด าเนินการใหม่ใหถู้กตอ้งต่อไป 

 

  
เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาดว้ยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ 

ผูป้ระกอบการเขา้สู้ระบบประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอ 

ราคาในเวลาท่ีก าหนด โดย 

สามารถเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียว 

 

เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคา 

ห้ามมิให้ร่นหรือเล่ือน หรือ  

เปล่ียนแปลงก าหนดวนัเสนอ 

ราคา หรือรับเอกสารการยืน่ 

เสนอราคานอกเหนือจาก 

กรณีท่ีไดก้  าหนดไว ้

(2) กรณีพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีรายงานพร้อมความเห็นเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเม่ือ 
ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ให้หวัหนา้ท่ีแจง้ผูมี้ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนงัสือ 

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

(1)วงเงินท่ีซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ให้ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 

(2)วงเงินท่ีซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

ให้ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 

(3)วงเงินท่ีซ้ือหรือจา้งคร่ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

(4)วงเงินท่ีซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป ใหก้  าหนดไม่นอ้ยกวา่20วนัท าการ 
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อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) (การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) จดัพิมพใ์บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายผา่นทางระบบจ านวน 1 ชุด 

ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกแผน่ 

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอยา่ง (ถา้มี)                                          

หรือพิจารณาการน าเสนองานของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดท่ีแลว้คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ี 

ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารเสนอราคาครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือ 

เสนอพสัดุท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกาหนดไว ้

 

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

 

             คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมจากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายไดก้็ได ้แต่จะให้ผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

เปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้และหากคณะกรรมการเห็นวา่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายไดมี้คุณสมบติั 

ไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐไดก้  าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

                ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่ครบถว้น 

หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั และความ 

แตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ยให้พิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธ์ิ 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

   

           (3)คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีถูกตอ้ง และพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑท่ี์ 

ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงล าดบัผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุดหรือไดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 

3 รายในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวไ้ม่ยอมเขา้ท าสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีก าหนด 

ตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผูท่ี้เสนอราคาต ่ารายถดัไปหรือผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงรายถดัไปตามล าดบั 

แลว้แต่กรณี 

 

          (4) จดัท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ทั้งน้ี รายงานผลการพิจารณาดงักล่าวอยา่งน้อย ให้ประกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(ก) รายการพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 

(ข) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย 
(ค) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นการคดัเลือกวา่ไม่เป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนั 

(ง) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พร้อมเกณฑก์ารให้คะแนน 

(จ) ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการให้คะแนนขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายพร้อมเหตุผล 

สนบัสนุนในการพิจารณา 
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อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) (การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -เม่ือพิจารณาผลการประกวดราคาแลว้ปรากฏวา่ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย 

แต่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้เสนอหวัหนา้หน่วยงาน 

ของรัฐผา่นหวัหน้าท่ีเพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น แต่ถา้เห็นวา่มีเหตุผล 

สมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

แลว้เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐต่อไป 

 

 

 

 

 

     - กรณีไม่มีผูเ้สนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิก 

และด าเนินการใหม ่แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้เห็นวา่ด าเนินโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ให้ด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 

มาตรา 56 (2) (ก) แลว้แต่กรณีก็ได ้

    -เวน้แต่ หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ให้เร่ิม 

กระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่ 

 

 

 

 

 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 

(กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 

 

 

 

 

(1)แจง้ผูท่ี้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้นผา่นระบบฯ เพ่ือต่อรองราคาให้ต  ่าสุดเท่าท่ีจะท าได ้หากผูท่ี้
เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แลว้ ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งหรือสูงกว่า
แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดแต่ส่วนท่ีสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จา้งนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้เสนอราคารายนั้น 
 

 

 

 

      (2)ถา้ด าเนินการตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล ให้แจง้ผูท่ี้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งทุกรายผา่นระบบฯ เพ่ือมา
เสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยืน่ในเสนอราคาผา่นระบบฯ ภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 
               -หากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาให้ถือวา่รายนั้นยนืราคาตามท่ีเสนอไวเ้ดิม หากผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ี 
เสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จา้งถา้เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้เสนอราคารายนั้น 
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซือ้หรือจ้างครัง้หน่ึงซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
  

     (3) ถา้ด าเนินการตาม (2) แลว้ไม่ไดผ้ล ให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใชดุ้ลพินิจวา่จะยกเลิกการซ้ือหรือจา้ง 
หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเน้ืองาน                                                                                           
     -หากการด าเนินการดงักล่าวท าให้ล  าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถือวา่ก่อให้เกิด 
การไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูเ้สนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ให้ด าเนินการซ้ือหรือจา้ง 
โดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) แลว้แต่กรณีก็ไดเ้วน้แต่หน่วยงาน 
ของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืนให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่ 

 

      

 

     หากการด าเนินการไม่ไดผ้ล ให้เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานชองรัฐใชดุ้ลพินิจวา่จะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิก 
การซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้นและด าเนินการใหม่ แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้เห็นวา่ การด าเนินการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หากแต่หวัหนา้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้เห็นวา่ การด าเนินการโดยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ไดผ้ลดีจะสัง่ให้ด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีการคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลว้ต่กรณีก็ได ้เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดย 
วิธีการคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่ 

 

     เม่ือราคาของผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุด สูงกวา่เงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ให้คณะดกรรมการแจง้ผูท่ี้เสนอราคารายท่ี 
คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้นผา่นทางระบบเพ่ือต่อรองราคาให้ต  ่าสุดเท่าท่ีจะท าได ้หากยอมลดราคาและ 
ยืน่ใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แลว้ ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่ไม่สูงกวา่เงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกว่า 
จา้งนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นวา่เป้นราคาท่ีเหมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจา้งจากผูท่ี้ 
เสนอราคารายนั้น 
 

เสนอราคารายน้ 

     เม่ือหวัหนา้หน่วยงานรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้ง 
แลว้ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีแจง้ผลการพิจารณาผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบญัชีกลาง 
ก าหนดให้ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบ และให้ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
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(ซือ้หรือจ้างครัง้หน่ึงเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) 

 

  

     หวัหนา้หน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือมอบหมายเจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือจดัท าร่างขอบเขต

ของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ รวมทั้งก าหมดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

 

 

     เจา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารสอบราคา ซ้ือหรือจา้งพร้อมประกาศเชิญชวน และให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีท่ีลงนามในเอกสารสอบราคาซ้ือหรือจา้ง 

 

 

หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศ 
และร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

1.เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และ 

ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 

2. กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง ฯ 

เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการ ให้น าความเร่ือง 

การรับฟังความคิดเห็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biding 

มาใชบ้งัคบัโดยนุโลม 

 

 หวัหนา้หน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

รายงานขอซ้ือหรือขอจา้งและร่าง 

ประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจา้ง 

1.ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีสอบราคา ในระบบเครือข่ายสารสนทศ 
ของกรมบญัชีกลางและหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
2.การให้หรือขายเอกสารสอบราคา ให้กระท าพร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ 
3.ใหก้รมบญัชีกลางจดัส่งประกาศและเอกสารสอบราคาซ้ือหรือจา้งฯ ของหน่วยงานให้ส านกังานการตรวจเงิน 
แผน่ดินผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4.ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการขอรับเอกสารซ้ือหรือจา้ง  (เร่ิมตน้วนัประกาศเผยแพร่ถึงวนัสุดทา้ยของ 
การประกาศเผยแพร่) 
5.ก าหนดวนั เวลา ในการยืน่ขอ้เสนอ (ก าหนดเป็นวนัสุดทา้ยของเผยแพร่การประกาศและเอแกสารซ้ือหรือจา้ง 
โดยก าหนดเป็นวนั เวลาท าการเพียงวนัเดียว) 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวธีิสอบราคา  
(ซ้ือหรือจ้างคร่ึงหน่ึงเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท)  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา 
 -กรณีท่ีจะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี  ในการช้ีแจง
รายละเอียดหรือการช้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาดว้ย 
 -ก่อนวนัปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการช้ีสถานท่ี
อนัเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีไดก้  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาตั้งแต่ตน้ ให้หน่วยงานของรัฐจดัท าเป็นเอกสาร
สอบราคาเพ่ิมเติม 
 -การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคสอง ให้ผูท่ี้รับผิดชอบในการปฏิบติังานนั้นจดัท าบนัทึกการช้ีแจงรายละเอียด
หรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 
 -ถา้มีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเล่ือนวนั เวลา การรับซองและการเปิดซองสอบราคา ตามความ
จ าเป็นแก่กรณีดว้ย 
 

 เม่ือถึงก าหนดวนัยืน่ซองสอบราคา หา้มมิใหร่้นเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงก าหนด วนัยืน่ซองสอบราคา 

                                          -ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการ 

   -ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยืน่โดยตรงต่อนหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสาร 

   -หลกัฐานท่ียืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาวา่เอกสารดงักล่าวถูกตอ้งและเป็นความจริง 

     ทุกประการ 

 

   -เจา้หนา้ท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง 

   -พร้อมระบุวนัและเวลาท่ีรับซอง 

   -ออกใบรับให้แก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

   -ส่งมอบงานเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผล 

   การสอบราคาคร้ังนั้น โดยพลนั 

    

 

การยืน่ซอง

วอง 

กการรับซอง

ซองซองซ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

1.เปิดซองใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ และกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบั 

2.ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ และพสัดุตวัอยา่ง (ถา้มี) 

     -คดัเลือกผูท่ี้ยืน่ขอ้เสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารเสนอราคาครบถว้น 

3.พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา 

     -พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา 

     -จดัเรียงล าดบัผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุด หรือไดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

4.จดัท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนา้หน่วยของรัฐ ผา่นหวัหนา้เจา้หน้าท่ี 
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ขั้นตอนการด าเนินการจดัหาพสัดุโดยวธีิคดัเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการ 

1.หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบ

รายงานขอซ้ือขอจา้ง 

22.คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิ

คดัเลือกท าหนงัสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผูป้ระกอบการ 

3.ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บหนงัสือเชิญชวน

ยืน่เสนอราคาตามวนัเวลา ท่ีหน่วยงาน

ของรัฐก าหนด 

หนด 
- เชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย 

เวน้แต่ ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่ 3 

ราย ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผูท่ี้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย 

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

   เชิญชวนผูป้ระกอบการไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย 

   เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั 

   ตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่ 3 รายโดยด าเนิน 

  การดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรา 56 (1) 

-กรณีใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
  -กรณีพสัดุท่ีตอ้งการจัดซ้ือจดัจา้งมีคุณลกัษณะพิเศษ หรือ 
ซบัซอ้นผูป้ระกอบการมีจ านวนจ ากดั 

  -กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งใชพ้สัดุนั้นอนัเน่ืองมาจาก
เกิดเหตุณ์การณ์ท่ีไม่คาดหมายได ้ซ่ึงหากไช ้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไปจะท าใหไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการใชพ้สัดุ 

   -กรณีพสัดุท่ีโดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทาง
เทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 

   -กรณีพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ
ด าเนินการผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศ 

   -กรณีเป็นพสัดุท่ีใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานท่ีตอ้งปกปิด
เป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ หรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง
ของประเทศ 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิคัดเลือก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่

ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือกตาม

มาตรา 56 (1) (ก) ใหเ้ชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจา้งพสัดุนั้นโดยตรง และจากผูท่ี้ยืน่

ขอ้เสนอในการใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปซ่ึงถูก

ยกเลิกไป(ถา้มี) 

(ก

) 
กรณีเป็นพสัดุท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือให้บริการโดยผูป้ระกอบการท่ีมี

ฝีมือเฉพาะหรือช านาญเป็นพิเศษและมีจ านวนจ ากดักรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้ง

ใชพ้สัดุอนัเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายไดซ่ึ้งหากใชว้ิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปจะไม่ทนัต่อความตอ้งการ กรณีเป็นงานจา้งซ่อมท่ีจ าเป็นตอ้งถอดตรวจให้

ทราบถึงความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้และขณะกรณีอ่ืนท่ี

ก าหนดให ้กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ) ใหเ้ชิญชวนผูป้ระกอบการ

ท่ีมีอาชีพขายหรือรับจา้งพสัดุนั้นโดยตรง ส าหรับกรณีเป็นงานซ่อมท่ีจ าเป็นตอ้งถอด

ตรวจใหท้ราบถึงความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได ้ตามมาตรา 56 (1) (ช) 

หากผูท่ี้ยื่นขอ้เสนอตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป ให้พิจารณาจากผูท่ี้เสนอเทคนิคท่ีดีท่ีสุด และ

ต่อรองราคากบั 

กรณีเป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้านหรือมี

ขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการ

เฉพาะตามมาตรา 56 (1) (ง)ใหเ้ชิญชวนผูป้ระกอบการ

ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายพสัดุนั้น 

(ค) 

กรณีเป็นพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดย 

ผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศตามมาตรา 56 (1) ใหติ้ดต่อซ้ือหรือจา้งจากต่างประเทศ

โดยตรงหรือขอความร่วมมือจากสถานเอกอคัรราชทูตหรือ หน่วยงานรัฐในต่างประเทศ

ช่วยติดต่อสืบราคา คุณภาพ รายละเอียด ส่วน การซ้ือโดยผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศให้

ติดต่อกบัส านกังานขององคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมีอยูใ่นประเทศโดยตรง เวน้แต่ กรณีท่ี

ไม่มีส านกังานในประเทศใหติ้ดต่อกบัส านกังานในต่างประเทศได ้

 

(ง) 

 

(ข) 

หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิคดัเลือก 

1.จดัท าหนงัสือเชิญชวนไปยงัผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด พร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีเชิญชวน 

2.รับซองขอ้เสนอของผูป้ระกอบการ พร้อมสรุปรายช่ือผูม้ายืน่ขอ้เสนอ (เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองขอ้เสนอห้างรับเอกสารหลกัฐานฯ ต่าง  ๆและพสัดุ

ตวัอยา่งเพ่ิมเติม 

3.เปิดซองผูย้ืน่เสนอราคาทุกราย พร้อมจดัท าบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆของผูย้ืน่ขอ้เสนอ + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารทุกแผน่ 

4.ตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ืน่เสนอราคาให้ถูกตอ้งตามเง่ือนไงท่ีก าหนดพิจารณาคดัเลือกพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้งของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีไดรั้บคดัเลือก

ไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุด หรือไดค้ะแนนรวมสูงสุด ตามเกณฑก์ารพิจารณาผลท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 

5.จดัท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือกเชิญชวนผูป้ระกอบการไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการ 

ท่ีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่ 3 ราย โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการด าเนินการจดัหาพสัดุวธีิเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 56 (2) 

-กรณีใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือกหรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้แต่ไม่มีผุย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

-กรณีจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึง ไม่เกินวงเงินตามท่ี 

กฎกระทรวงก าหนด (ไม่เกิน 5 แสนบาท) 

-กรณีจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีผูป้ระกอบการซ่ึงมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือมีผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดุอ่ืน

ท่ีจะชดใชแ้ทนได ้

-กรณีมีความจ าเป็นตอ้งใช้พสัดุนั้นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเดิดอุบติัเหตุ/ภยัธรรมชาติ หรือโรคติดต่ออนัตรายตามกฏหมายว่าดว้ยโรคติดต่อ และการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าชา้เสียหายอยา่งร้ายแรง 

-กรณีเป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

-กรณีเป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 

 

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้าย่ืน ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดย

ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

((ก) กรณีใชว้ิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้

ทั้ งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธี

คดัเลือก หรือวธีิคดัเลือกแลว้แต่ไม่มีผู ้

ยื่นขอ้เสนอหรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บ

การคั ด เ ลื อกให้ สื บราค าจ าก

ผู ้ประกอบการท่ี มีอาชีพขายหรือ

รับจ้างนั้ นโดยตรง และจากผู ้ยื่น

ขอ้เสนอในการใชว้ิธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป 

(ถา้มี) ทั้ งน้ีหากเห็นว่า ผูย้ื่นขอ้เสนอ

รายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอ 

((ข) กรณีพสัดุนั้ นมีผูป้ระกอบการท่ี
คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวและ
กรณีท่ีเป็นพสัดุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้
โดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือภยั
ธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออนัตราย 
และการด าเนินการโดยวธีิประกาศเชิญ
ชวนทั่ ว ไปห รื อ วิ ธี คัด เ ลื อ กอ าจ
ก่อให้เกิดความล่าชา้หรือเสียหาย ตาม
ม าต ร า  5 6  ( 2 )  ( ค )  ( ง )  ใ ห้ เ ชิญ
ผู ้ประกอบการ ท่ี มีอาชีพขายห รือ
รับจา้งนั้นโดยตรงมายื่นขอ้เสนอหาก
เห็นวา่ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูง 

(ค) กรณีจ าเป็นตอ้งท าการจดัซ้ือจดัจา้ง

เพ่ิมเติมหรือต่อเน่ืองจากพสัดุท่ีได้

จดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ตามมาตรา 56 

(2) (จ) ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการราย

เดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่

ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอใหมี้

การซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และ

ราคาท่ีต ่ากวา่หรือราคาเดิม โดยค านึงถึง

ราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ

หน่วยงานของรัฐ 

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกเชิญชวนผูป้ระกอบการไม่นอ้ยกว่า 3 ราย เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการ ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี

ก าหนดนอ้ยกวา่ 3 ราย โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ง)กรณีเป็นพสัดุท่ีขายทอดตลาดโดย
หน่วยงานของรัฐองคก์ารระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) 
(ฉ) ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 
 

 

 

 

(จ)กรณีเป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ซ้ือเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช)ให้เชิญเจา้ของท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา่ราคาท่ี
เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาในทอ้งถ่ิน หรือราคากลาง หรือ
วงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้
ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้
 

 

 

 

 

                กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการทัว่ไป และมีวงเงินตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจา้หนา้ท่ีเจรจาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือ

รับจา้งนั้นโดยตรงและให้ซ้ือหรือจา้งภายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานรัฐ 
 

 

 
ส าหรับกรณีขา้งตน้ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได ้และด าเนินการตามปกติไดท้นั ให้เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้

รับผิดชอบในการปฏิบติังานนั้นด าเนินการไปก่อนแลว้รับรายงานขอความเห็นชอบต่อหวัหนา้หน่วยงานรัฐ และเม่ือ

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแลว้ใหถื้อวา่รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 

 

 

เกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอส าหรับการจดัซ้ือหรือจา้ง 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือก ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและ

วตัถุประสงคข์องการใชง้าน 

เป็นส าคญั ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 

 

 

1.การซ้ือหรือจา้งวสัดุท่ีมี 

คุณลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐาน มี 

คุณภาพดี เพียงพอตามความ

ตอ้งการ ใชง้าน ให้ใชเ้กณฑร์าคา 

โดยคดัเลือกผูเ้สนอราคาต ่าสุด 
 

 

 

 

 

 

 

2. การซ้ือหรือจา้งวสัดุท่ีมี 
ความซบัซ้อน เทคโนโลยสูีง
หรือมีเทคนิคเฉพาะ สามาราถ 
ใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑ ์
คุณภาพ โดยพิจารณาจากยื่น 
ขอ้เสนอท่ีมีคุณภาพและ 

คุณสมบติัถูกตอ้งซ่ึงไดค้ะแนน 

รวมสูงสุด 
 

 

 

 

 

 

3.การซ้ือหรือจา้งท่ีมีการก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะท่ีจะตอ้งค านึงถึง
เทคโนโลยขีองพสัดุหรือคุณสมบติัของผู ้
ยืน่ขอ้เสนอซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอท่ีไม่อยูใ่น
ฐานเดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ 
พิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็น
เง่ือนไขให้มีการยืน่ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค
หรือขอ้เสนออ่ืนแยกมาต่างหากและให้
พิจารณาคดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้เสนอดา้น
เทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนท่ีผา่นเกณฑข์ั้นต ่า
ตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 
แลว้ด าเนินการตามขอ้ 1 หรือ 2 
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ขั้นตอนการด าเนนิการจ้างทีป่รึกษา 

      

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจ้างทีป่รึกษา 

วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธิีคดัเลือก วธิีเฉพาะเจาะจง 

ใชก้บังานท่ีไม่ซบัซอ้น งานท่ีมี 

ลกัษณะเป็นงานประจ าของ

หน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ีมี 

มาตรฐานตามหลกัวิชาชีพ และ 

มีท่ีปรึกษาซ่ึงท างานนั้นไดเ้ป็น 

การทัว่ไป โดยหน่วยงานของรัฐ 

ประกาศเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมี 

คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ี 

ก าหนดให้เขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

ใชก้บักรณีท่ีใชวิ้ธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไปและไม่ไดผ้ลดี 

หรือเป็นกรณีท่ีเป็นงาซบัซ้อน

หรือซบัซอ้นมาก หรือกรณี

เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษา

จ านวนจ ากดัให้หน่วยงาน

ของรัฐเชิญชวนเฉพาะท่ี

ปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรง 

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดซ่ึงตอ้ง 

ไม่นอ้ยกว่า 3 ราย ให้เขา้ยืน่ 

ขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานท่ีมีท่ี 

ปรึกษานอ้ยกว่า 3 ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ใชก้บักรณีท่ีใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ไม่ไดผ้ลดี หรือกรณีมีวงเงินค่าจา้งไม่

เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือกรณีจา้งท่ีปรึกษา

รายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ หรือกรณีจา้งท่ีปรึกษา 

รายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้  าไวแ้ลว้หรือกรณีเป็นงานจา้งท่ีมีท่ี

ปรึกษาในงานจา้งท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้ง

คร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีใน

งานนั้นมีท่ีปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีในงานนั้นมีท่ีปรึกษา

เพียงรายเดียว หรือกรณีเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ี

เก่ียวกบัความมัน่คงของชาติให้หน่วยงสนของรัฐเชิญชวนท่ี

ปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดราย 

ใดรายหน่ึงให้เขา้ยืน่ขอ้เสนอ หรือให้เขา้ 

เจรจาต่อรองราคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาทุกวธีิ การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่

ปรึกษา 

                 หวัหนา้หน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา

คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จดัท า

ร่างขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และ

การประชุมให้เป็นไปตามท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรัฐก าหนดตาม

ความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เหตผุลและความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษา 
2.ขอเขตของงานจา้งเจา้หนา้ท่ี 
3.คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีจะจา้ง 
4.ราคากลางงานจา้งท่ีปรึกษา 
5.วงเงินท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา โดยใหร้ะบุวงเงินประมานถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุ 
วงเงินท่ีประมาณวา่จะจา้งในคร้ังนั้น 
6.ก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงานจา้งท่ีปรึกษา 
7.วธีิจา้งท่ีปรึกษา และเหตผุลท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีินั้น 
8.หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ (ถา้มี) 
9.ขอ้เสนออ่ืนๆ (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

การจดัท ารายงานของจ้างทีป่รึกษา

ขัน้ตอนการด าเนินการจ้างท่ี

ปรึกษา (ตอ่) 

 

   ให้เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษาเสนอหวัหนา้

หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจา้หนา้ท่ี 

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาข้ึน เพื่อปฏิบติัการตาม
ระเบียบน้ี พร้อมกบัก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษา

ที่ปร฿ 

เจา้หนา้ท่ี รายงานขอจา้งผา่น หน. เจา้หนา้ท่ี หน.หน่วยงานของรัฐ 

1.คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิ 
ประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
2.คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก 
3.คระกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

4.คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจา้งท่ีปรึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

  

ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 
-เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีถูกตอ้ง และพิจารณาเลือกรายท่ีแสนอราคาต ่าสุดและจดัล าดบั 
-กรณีท่ีปรึกษาผูย้ืน่เสนอรายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุด ไม่เขา้ท าสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีก าหนดตาม
เอกสารจา้งท่ีปรึกษาใหค้ณะกรรมการพิจารณาผูท่ี้เสนอราคาต ่าสุดรายถดัไป 
-กรณีท่ีมีท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอดา้นราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ใหเ้รียกท่ีปรึกษาดงักล่าวมาเสนอราคาใหม่ดา้ยวธีิการยืน่ขอ้เสนอดา้น
ราคา และพิจารณาเลือกรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด 
-จดัท ารายการงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
เพ่ือพิจารณา และความเห็นชอบโดยรายงานผลการพิจารณาดงักล่าวอยา่งนอ้ยใหป้ระกอบดว้ยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณาดงักล่าวอยา่งนอ้ยใหป้ระกอบดว้ย 
 

 
กรณีมีผูย้นืยนัขอ้เสนอเพียงรายการเดียวหรือมีผูย้นื

ขอ้เสนอหลายรายการแต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว 
 

กรณีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือขอ้เสนอนั้น 

ไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
 

-ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก 

-หากคณะการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุผล 

สมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิก ให ้

คณะกรรมการต่อรองกบัท่ีปรึกษารายนั้น แลว้เสนอ 

ความเห็นตอ่หวัหนา้งานของรัฐตอ่ไป 

-ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
เพื่อพิจารณายกเลิก 
-หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นวา่การจา้งโดยวธีิประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ใหด้ าเนินการจา้งโดยวธีิ
คดัเลือกตามมาตรา 70 (20) (ก)หรือวธีิพาะเจาะจงตาม 70 (3)(ก) 
แลว้แต่กรณีก็ไดเ้วน้แต่ หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยวธีิ
คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืนใหเ้ร่ิมกระบวนการจา้ง 
ใหม่โดยการจดัท ารายงานจา้งตามระเบียบฯ 

เจา้หนา้ท่ีท ารายงานเสนอหวัหนา้หนาวยงานของรัฐ เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบฯ รายงานท่ี 

เสนอแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการจา้งตามวนีั้นต่อไปได ้

ขั้นตอนการพจิารณาและตดัสิน 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.แจง้ท่ีปรึกษารายท่ี 
ท่ีเห็นสมควรจา้งนั้น 
เพ่ือต่อรองราคา 

 
 

 

 

3.เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพ่ือยกเลิก/ด าเนินการจา้งดว้ยวธีีประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่/

ด าเนินการจา้งโดยวธีิคดัเลือก/วธีิเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณีก็ได ้

 

2.เรียกท่ีปรึกษาท่ีผา่นเกณฑด์า้น

คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่ 

พร้อมกนั 

กรณีท่ีปรึกษาท่ีสมควรจา้ง 

เสนอราคาสูงกวา่เงินท่ีจะจา้ง 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิคัดเลือก 

 

 

  

 

 

 

   

                                            

 

 

 

 

 

    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา โดยเจา้หนา้ท่ีท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงานของ
รัฐ ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีขอรายช่ือท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจา้งจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา 
กระทรวงการคลงั แลว้มอบใหค้ณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

1.ขั้นตอนเร่ิมตน้ 

2.ขั้นตอนการเชิญ

ชวนชวน ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯ ด าเนินการ ดงัน้ี 
- จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 
- ใหเ้ชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย เวน้แต่มีท่ีปรึกษาดงักล่าวนอ้ยกวา่ 3 รายโดยใหค้  านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัของผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย 
- เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอ ใหรั้บซองขอ้เสนอของท่ีปรึกษาพร้อมจดัท า
บญัชีรายช่ือท่ีปรึกษาผูม้ายืน่ขอ้เสนอ และหากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว 

3.ขั้นตอนการ

พิจารณาและตดัสิน 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯด าเนินการ ดงัน้ี 
- เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายแลว้ใหก้รรมการทุกคน 
ลงลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแผน่ 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอ แลว้คดัเลือกท่ีปรึกษา 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไม่มีผลประโยชนร่์วมกนั และยืน่เอกสารครบถว้นถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและขอ้เสนอดา้นคุณภาพท่ี
ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งท่ีปรึกษา 
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดก็ได ้แตจ่ะใหท่ี้ปรึกษาผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้
- ท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐไดก้ าหนดไว ้ ใหค้ณะกรรมการ
ตดัรายช่ือของท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิคัดเลือก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาฯด าเนินการ ดงัน้ี 

- คดัเลือกขอ้เสนอท่ีถูกตอ้ง จดัล าดบัคะแนนและพิจารณาคดัเลือกดงัน้ี 

(ก) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซบัซอ้นให้คดัเลือกจากรายท่ีได้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากท่ีสุด 

(ข) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความซบัซอ้นมาก ให้คดัเลือกรายท่ีได ้   คะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด  กรณีรายท่ีคดัเลือก

ไวไ้ม่เขา้ท  าสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอ

ท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดตาม (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี รายถดัไป ตามล าดบั 

- จดัท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใชโ้ดยอนุโลม) 

กรณีมีผูม้ายืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูม้ายืน่

ขอ้เสนอหลายรายแต่ผ่านการคดัเลือกเพียงรายเดียว 

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการ

คดัเลือก 

- ให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก 

- หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ี

จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิก ให้คณะกรรมการ

ต่อรองกบัท่ีปรึกษารายนั้นแลว้เสนอความเห็นต่อหวัหนา้

หน่วยงานของรัฐต่อไป 

 

- ให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือ

พิจารณายกเลิก  

- หากหวัหนา้ส่วนของรัฐเห็นวา่การจา้งโดยวิธีคดัเลือกใหม่อาจไม่

ไดผ้ล จะสัง่ให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) 

(ก) ก็ได ้เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดว้ยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอ

จา้งตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวธีิคัดเลือก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอในงานจา้งท่ีปรึกษา 

1.ผลงานและประสบการณ์

ของท่ีปรึกษา 

2.วิธีการบริหารและ

ปฏิบติังาน 

3.จ านวนบุคลากรท่ี

ร่วมงาน 

4.ประเภทของท่ีปรึกษา

ท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริม

หรือสนบัสนุน 

5.ขอ้เสนอทางดา้น

การเงิน 

6.เกณฑอ่ื์นตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีคดัเลือก นอกจากให้พิจารณา

เกณฑด์า้นคุณภาพทั้ง 6 เกณฑแ์ลว้ ให้เป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการให้น ้าหนกั ตาม

ความในมาตรา 76 ของกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

1.กรณีการจา้งท่ีปรึกษา เพื่อด าเนินงานประจ าหรืองานท่ีมีมาตรฐานเชิง

คุณภาพ ตามหลกัวิชาชีพอยูแ่ลว้ หรืองานไม่ซบัซอ้นให้คดัเลือกผูย้ืน่

ขอ้เสนอ ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพ ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด 

2.กรณีการจา้งท่ีปรึกษา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ

รัฐหรืองานท่ีซบัซ้อน ให้คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นเกณฑด์า้น

คุณภาพและไดค้ะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากท่ีสุด 

3.กรณีการจา้งท่ีปรึกษา ท่ีมีความซบัซ้อนมาก ให้คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ

ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพ ซ่ึงไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวธีิคัดเลือก (ต่อ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบติัในการจา้งท่ีปรึกษา โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 1.ขั้นตอนเร่ิมตน้ 

2.ขั้นตอนการเชิญชวน และการ

พิจารณาตดัสินขั้นตอนเร่ิมตน้ 

- ให้เจา้หนา้ท่ีท ารายงานขอจา้งท่ีปรึกษา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ให้เจา้หนา้ท่ีแจง้คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

- ให้คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

- เชิญชวนท่ีปรึกษารายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท างานนั้น 

- พิจารณาขอ้เสนอของท่ีปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน

ของรัฐมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

- จดัท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใชโ้ดยอนุโลม) 

การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

 1.ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าจา้งล่วงหน้าให้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้งตามสญัญา และท่ี

ปรึกษาจะตอ้งวางหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค ้าประกนั

เงินท่ีไดรั้บล่วงหนา้ไปนั้น 

 2.ในกรณีจา้งส าหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจา้งล่วงหนา้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ค่าจา้งตามสญัญา และ

ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัเงินล่วงหนา้ท่ีรับไปก็ได ้

การคืนหนงัสือค ้าประกนั หลกัประกนัการ

รับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 

ให้คืนหนงัสือค ้าประกนัให้แก่ท่ีปรึกษา เม่ือไดห้กัเงินท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้

จากเงินค่าจา้งท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถว้นแลว้ ทั้งน้ีให้

ก  าหนดเป็นเง่ือนไขไวใ้นสญัญาดว้ย 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการจา้งฯ ทุกวิธี 

จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง 

     -แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าร่างขอบเขต

ขอจา้งและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

จดัท ารายงานขอจา้ง 

     -ให้เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 

ตามรายการท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจา้งฯ ท่ีเสนอแลว้ให้เจา้หนา้ท่ี

ด าเนินการจา้งตามวิธีจา้งนั้นต่อไปได ้

คณะกรรมการด าเนินการจ้าง

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

โดยวิธีคดัเลือก 

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบงานก่อสร้าง 

โดยวิธีประกวดแบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจา้งออกแบบหรือ 

ควบคุมงานก่อสร้าง 

ม ี5 คณะ ได้แก่ 
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ข้ันตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวธีิประกาศเชิญชวน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ใชก้บังานท่ีมีลกัษณะไม่ซบัซอ้น 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเร่ิมตน้ 

- ให้เจา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป พร้อม

ประกาศเผยแพร่ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

- ท  ารายงานขอจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยเจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานเสนอหวัหนา้

หน่วยงานของรัฐ ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าท่ี 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่ 

- เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจา้งฯ แลว้ให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเผยแพร่

ประกาศและเอกสารจา้งฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และให้

ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5 วนั

ท าการ 

- การให้เอกสารจา้งฯ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จะให้ไปพร้อมกนักบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

จา้งฯ เพ่ือให้ผูใ้ห้บริการท่ีประสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถขอรับเอกสารจา้งฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ประกาศ

จนถึงวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งฯ 

- ใหก้  าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอเป็นวนัท าการเพียงวนัเดียว นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารจา้งฯ 
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ข้ันตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน  โดยวธีิประกาศเชิญชวน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 : ขั้นตอนการพิจารณาและตดัสิน 

- เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย แลว้ให้กรรมการทุกคนลง

ลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแผน่ 

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอ แลว้คดัเลือกผูใ้ห้บริการผู ้

ยืน่ขอ้เสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารครบถว้นถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและขอ้เสนอดา้นคุณภาพท่ีครบถว้น 

ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งฯ 

- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดก็ได ้แต่จะให้ผูใ้ห้บริการผู ้

ยืน่ขอ้เสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้

- ผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐไดก้  าหนดไวใ้ห้คณะกรรมการตดั

รายช่ือของผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

- พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของผูใ้ห้บริการรายท่ีถูกตอ้งซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ 

แลว้ให้เสนอจา้งจากรายท่ีไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจดัล าดบัคะแนน 

- ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการรายท่ีคดัเลือกไว ้ซ่ึงไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุด ไม่ยอมเขา้ท าสญัญาหรือขอ้ตกลงในเวลาท่ี

ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผูท่ี้ไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในล าดบัถดัไป 

- จดัท ารายงานผลการพิจารณา 

กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หลายรายแต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว 

     -ให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก 

     -แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุผล

สมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิกประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป ให้คณะกรรมการพิจารณาเชิญชวนแลว้

เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

-ให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือ

พิจารณายกเลิก 

-หากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจา้งโดยวิธีคดัเลือกใหม่

อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ให้ด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกมาตรา 81 (1) 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82 (1) แลว้แต่กรณีก็ไดเ้วน้แต่

หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ดว้ยเหตุอ่ืนให้เร่ิมกระบวนการจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอจา้ง

ตามระเบียบฯ 
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ข้ันตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิคัดเลือก 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเร่ิมตน้  
- ท ารายงานขอจา้งฯโดยเจา้หนา้ท่ีท ารายงาน เสนอ
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี  
– แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้ง  
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน จา้ง
ออกแบบใหค้วบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิคดัเลือกเพ่ือ 
ด าเนินการต่อไป 
 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการเชิญชวน  
- จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูใ้หบ้ริการตามแบบท่ี คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- ใหเ้ชิญชวนผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย  เวน้แต่มีผูใ้หบ้ริการดงักล่าวนอ้ยกวา่ 3 
ราย โดยใหค้  านึงถึงการไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกนัของผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย 
 - เม่ือถึงก าหนดวนั เวลา ในการยืน่ขอ้เสนอใหรั้บซอง ขอ้เสนอของผู ้
ใหบ้ริการ พร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือผูใ้หบ้ริการ ผูม้ายืน่ขอ้เสนอ หากพน้
ก าหนดเวลาดงักล่าวหา้มรับเอกสาร หลกัฐานดงักล่าวเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนท่ี 3 : ขั้นตอนการพิจารณาและติดสิน 
 - เปิดซองขอ้เสนอและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ของ ผูใ้ห้บริการ  ผูย้ืน่
ขอ้เสนอแลว้คดัเลือกผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่
เอกสารครบถว้นถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและ ขอ้เสนอดา้นคุณภาพท่ีครบถว้นถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ ก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งฯ 
 - ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมจาก ผูใ้ห้บริการผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายใดก็ได ้แต่จะให้ผูใ้ห้บริการผูย้ื่นขอ้เสนอ รายใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญั
ท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้ 
- ผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเง่ือนไข ท่ีหน่วยงาน
ของรัฐไดก้  าหนดไวใ้ห้คณะกรรมการตดัรายช่ือของ ผูใ้ห้บริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 
 - พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของผูใ้ห้บริการรายท่ีถูกตอ้งซ่ึงมี คุณภาพและคุณสมบติั
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แลว้ให้เสนอ จา้งจากรายท่ีไดค้ะแนนคุณภาพมาก
ท่ีสุด และจดัล าดบัคะแนน 
 - กรณีรายท่ีคดัเลือกไวไ้ม่เขา้ท างสัญญาหรือขอ้ตกลงในเวลาท่ี ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาผูใ้ห้บริการผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดค้ะแนน มากท่ีสุดในล าดบั
ถดัไป 
 - จดัท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช ้โดยอนุโลม) 

กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผูย้ืน่
ขอ้เสนอหลาย รายแต่ผา่นการคดัเลือกเพียงรายเดียว 
 - ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐยกเลิก 
 - แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตผุล 
สมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิก
ประกาศเชิญชวน ทัว่ไป ใหค้ณะกรรมการเจรจากบัผู ้
ใหบ้ริการรายนั้นแลว้เสนอ ความเห็นต่อหวัหนา้
หน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีท่ีไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ ขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการ
คดัเลือก - ให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นหวัหน้า 
เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก - หากหวัหนา้หน่วยงาน
ของรัฐเห็นวา่การจา้งโดยวิธีคดัเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี 
จะสัง่ให้ด าเนินการจา้งโดยวิธี เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
82 (1) ก็ได ้เวน้แต่หน่วยงานของรัฐ จะด าเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืนให้เร่ิม กระบวนการจา้ง
ใหม่โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตาม ระเบียบฯ 

2. วธีิคดัเลือก ใชก้บังานท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นหรือซบัซอ้นมาก หรือใชก้บัวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ไม่ไดผ้ล หรือ กรณีเป็นงาน
ออกแบบหรือใชค้วามคิด ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะก าหนดเบ้ืองตน้ได ้โดยใหเ้ชิญชวน ผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 



-80- 

ข้ันตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเร่ิมตน้ 
 -ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งฯ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้ง 
 -ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้คณะกรรมการจา้งเพื่อ 
ด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตดัสิน 

 - ใหค้ณะกรรมการจา้งจดัท าหนงัสือเชิญชวนผูใ้ห ้บริการตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด  

- ชวนผูใ้หบ้ริการรายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบติั เหมาะสมท่ีจะท างานนั้น  

- พิจารณาขอ้เสนอของผูใ้หบ้ริการ เพื่อใหไ้ด ้ขอ้เสนอท่ีเหมาะสม
ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของ รัฐมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์- จดัท ารายงานผลการพิจารณา 

3. วธีิเฉพาะเจาะจง ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกผูใ้หบ้ริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้ ตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไดพิ้จารณาเสนอแนะ 
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ข้ันตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิประกวดแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 : การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 
 - ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสารงานจา้งฯ พร้อมเผยแพร่ 
ประกาศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 – ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานขอจา้งฯ เสนอหวัหนา้ 
หน่วยงานของรัฐโดยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือขอความ
เห็นชอบแลว้ จึงด าเนินการต่อไป 
 – ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศเป็นเวลาติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 
 - การใหเ้อกสารการจา้งและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจะใหไ้ป 
พร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจา้งฯ ตั้งแต่
วนัเร่ิมตน้ ประกาศจนถึงวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่  
– เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาการเปิดซอง ใหค้ณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูใ้หบ้ริการทุกราย
แลว้คดัเลือก ท่ีถูกตอ้งครบถว้น และใหค้ดัเลือกผูท่ี้เสนอ
แนวความคิดท่ีไดค้ะแนน ดา้นคุณภาพมากท่ีสุด และ
จดัล าดบัไว ้ 
- ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ การมีผลประโยชนข์อง ผู ้
ใหบ้ริการท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้คดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีไม่
มี ผลประโยชน์ร่วมกนัไปสู่ขั้นตอนท่ี 2  

- เสนอรายงานผลการพิจารณา ใหห้วัหนา้หน่วยงานของ 
รัฐพิจารณา 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการประกวดแบบ 
 - ผูช้นะการประกวดแบบแนวความคิดจะตอ้งพฒันา 
แนวความคิดจากขั้นตอนท่ี 1 แลว้ใหเ้ป็นแบบเพื่อการ 
ประกวดและจะส่งใหห้น่วยงานของรัฐภายในเวลาท่ี
ก าหนด 
 - เม่ือถึงก าหนดเวลาการเปิดซองขอ้เสนอขั้นตอนท่ี 2 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทุก
รายและการมีผลประโยชน์ร่วมกนัแลว้ใหค้ดัเลือกผูช้นะ 
การประกวดแบบท่ีไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และ
จดัล าดบั  
- ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและ ความเห็น
พร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดเสนอหวัหนา้ 
หน่วยงานของรัฐเพ่ือสัง่การ โดยเสนอผา่นหวัหนา้
เจา้หนา้ท่ี 

4. วธีิประกวดแบบ เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพื่อ 
ออกแบบงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน 
ท่ีก าหนดตามกฎกระทรวง 


