กฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง

ประกาศ
คณะกรรมการ

โครงสร้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกาศราชกิจจานุ เบกษา 23 สิงหาคม 2560 มีผลใช้บงั คับ 24 สิงหาคม 2560
1

2

4

ข้อความทัว่ ไป (นิยาม การมีส่วนได้เสียในเรือ่ งที่ประชุมพิจารณา ผูม้ ีอํานาจและ

การมอบอํานาจ การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําแผนการจัดซื้ อ
จัดจ้าง การตรวจสอบผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา)
การซื้ อหรือการจ้าง (บททัว่ ไป กระบวนการซื้ อหรือการจ้างแต่ละวิธีการจ้างออกแบบ
รวมก่อสร้าง อํานาจในการสัง่ ซื้ อหรือสัง่ จ้าง การจ่ ายเงินล่วงหน้า การเช่า
การแลกเปลีย่ น)
งานจ้างที่ปรึกษา (บททัว่ ไป กระบวนการจ้างที่ปรึกษา การจัดทําร่างขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา รายงานขอจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ที่ปรึกษาแต่ละวิธี เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ อํานาจการสัง่ จ้างงานจ้าง
ที่ปรึกษา ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างล่วงหน้า)

โครงสร้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
4

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (กระบวนการจ้างออกแบบฯ
การจัดทําร่างขอบเขตจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รายงาน
ขอจ้างฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างฯ วิธีการจ้างแต่ละวิธี อํานาจ
การสังจ้
่ าง)

5

การทําสัญญาและหลักประกัน (สัญญา หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันสัญญา หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า หลักประกันผลงาน)

การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ (หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้ อ
งานจ้าง/งานจ้างก่อสร้าง ผูค้ วบคุมงาน ในงานจ้างทีป่ รึกษา ในงานจ้างออกแบบหรือ
6 ควบคุมงานก่อสร้าง การเรียกค่าปรับ การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลาทําการตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา การประกันความชํารุดบกพร่อง ค่าเสียหาย)

โครงสร้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7

การประเมินผลผูป้ ระกอบการ

8

การทิ้ งงาน (การลงโทษให้เป็ นผูท้ ิ้ งงาน การเพิกถอนการเป็ นผูท้ ิ้ งงาน)

9

การบริหารพัสดุ (การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ าย การยืม การบํารุงรักษา
การตรวจสอบพัสดุประจํ าปี การจํ าหน่ายพัสดุ การจํ าหน่ายเป็ นสูญ
การลงจ่ ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน)

10

การร้องเรียน (ผูร้ อ้ งเรียน หลักเกณฑ์และระยะเวลาการร้องเรียน)

กฎกระทรวง
1

กําหนดให้หน่วยงานอืน่ เป็ นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

2

กําหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับผูม้ ีสิทธิขอขึ้ นทะเบียนผูป้ ระกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

3

กําหนดพัสดุทีร่ ฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุ นและกําหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคดั เลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

4

กําหนดวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างทีไ่ ม่ทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

5

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขึ้ นทะเบียนทีป่ รึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

6

กําหนดเรือ่ งการจัดซื้ อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐทีใ่ ช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

7

กําหนดอัตราค่าจ้างผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

8

กําหนดกรณีการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 61
5

o ขั้นตอนดําเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างฯ โดยสังเขป
1. กรณี เ ร่ ง ด่ ว นหรื อ ใช้ใ น
ราชการลับ


จัดทํา “แผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจํ าปี ”
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย
(มาตรา 11)

จัดทําราคากลาง

2. กรณีที่มีว งเงิน ตามที่กําหนด
หรือมีความจํ าเป็ นฉุ กเฉิ น หรือที่
จะขายทอดตลาด

ยกเว้น
3. การจ้างทีป่ รึกษาทีม่ ีวงเงิน
ค่าจ้างตามกําหนดหรือเกีย่ วกับ
ความมันคงของชาติ
่

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างทีเ่ ร่งด่วน
หรือเกีย่ วกับความมันคงของชาติ
่

จัดทําขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง

(มาตรา 4,63)


จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ



รายงานขอซื้ อหรือขอจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 22 หรือ 23 แล้วแต่กรณี)
รายงานขอเช่าสังหาริมทรัพย์ (ระเบียบฯ ข้อ 92 ประกอบข้อ 22)
รายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ระเบียบฯ ข้อ 93)
รายงานขอแลกเปลีย่ น (ระเบียบฯ ข้อ 97)
รายงานขอจ้างทีป่ รึกษา (ระเบียบฯ ข้อ 104)
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบียบฯ ข้อ 140)
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ดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
เมือ่ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบ

การจัดซื้ อจัดจ้าง
• วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป
่ ม. 55
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
- วิธีสอบราคา
• วิธีคดั เลือก ม. 56(1)
• วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)

การเช่า
• สังหาริมทรัพย์ ให้ใช้ขอ้ กําหนด
เกีย่ วกับการซื้ อ โดยอนุ โลม
• อสังหาริมทรัพย์ ให้ตกลงราคา
กับผูใ้ ห้เช่า

เกณฑ์การพิจารณา
• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป และวิธีคดั เลือก
- เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากรายทีเ่ สนอ
ราคาตํา่ สุด
- เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อืน่ เช่น ต้นทุนของ
พัสดุตลอดอายุการใช้งาน / มาตรฐานของ
สินค้าหรือบริการ / บริการหลังการขาย / พัสดุ
ทีร่ ฐั ต้องการส่งเสริม / การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ / ข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออืน่ โดยพิจารณาจากรายที่
ได้คะแนนรวมสูงสุด

เกณฑ์การพิจารณา
• สังหาริมทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา หรือเกณฑ์ราคา
ร่วมกับเกณฑ์อืน่
• อสังหาริมทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา
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เสนอผูม้ ีอํานาจอนุ มตั ิ
สังซื้
่ อหรือสังจ้
่ างพัสดุ
(มาตรา 15)

ผูม้ ีอํานาจ

การสัง่ ซื้ อหรือสัง่ จ้าง

(ระเบียบฯ ข้อ 84 - 87)

หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

• วิธีประกาศเชิญชวนฯ
- ไม่เกิน 200 ล้านบาท
• วิธีคดั เลือก
- ไม่เกิน 100 ล้านบาท
• วิธีเฉพาะเจาะจง
- ไม่เกิน 50 ล้านบาท

เหนือขึ้ นไป
หนึง่ ชั้น

• วิธีประกาศเชิญชวนฯ
- เกิน 200 ล้านบาท
• วิธีคดั เลือก
- เกิน 100 ล้านบาท
• วิธีเฉพาะเจาะจง
- เกิน 50 ล้านบาท

หมายเหตุ : อํานาจสัง่ ซื้ อสัง่ จ้างเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ประกาศผล
การจัดซื้ อจัดจ้าง
(ม.66 วรรคหนึง่ ,
ม.77, ม.91)



1. ประกาศในระบบสารสนเทศ
- ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)
- ของหน่วยงานของรัฐ
2. ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานทีป่ ิ ดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
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การพิจารณาอุทธรณ์
(ถ้ามี)
(ม.114 – ม.119)


การลงนามในสัญญา
(ม.93, ม.96)



 องค์ประกอบ
ของการอุทธรณ์
• ผูม้ ีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ ผูท้ ี่ได้
ยืน่ ข้อเสนอเท่านั้น
• อุทธรณ์ได้เฉพาะเรื่องที่ไม่
ต้องห้าม
• ต้องทําเป็ นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผูอ้ ุทธรณ์
• ต้องใช้ถอ้ ยคําสุภาพ ระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็ น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชดั เจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
• ยืน่ อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของ
รัฐภายใน 7 วันทําการ นับแต่
วันประกาศผลในระบบ
กรมบัญชีกลาง

 การพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐ
• ต้องเสร็จภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่ได้รบั
อุทธรณ์
• กรณีเห็นด้วย
- ให้ดําเนินการตาม
ความเห็นนั้นภายในเวลา
• กรณีไม่เห็นด้วย
- ต้องรายงานไปยัง
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ภายใน 3 วัน
ทําการ

 การลงนามในสัญญา
จะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
และไม่มีผูอ้ ุทธรณ์ตาม ม.117 หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้
ดําเนินการต่อไปได้ เว้นแต่
• การจัดซื้ อจัดจ้างที่มีความจํ าเป็ นเร่งด่วนตาม
ม.56(1)(ค) หรือ
• วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
• กรณีที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 66 วรรคสอง)

 การพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
• วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
(ขยายได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน)
• อุทธรณ์ฟังขึ้ นและมีผลอย่างมีนยั สําคัญ
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการใหม่ หรือ
เริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร
• อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือ
ไม่มีผลอย่างมีนยั สําคัญ แจ้งให้ หน่วยงาน
ของรัฐ ดําเนินการต่อไป
• การวินิจฉัยถือเป็ นที่สุด
• ผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
• ถ้าพิจารณาเกินกําหนด ให้ยุติเรื่อง และ
ให้แจ้งผูอ้ ุทธรณ์ / ผูช้ นะหรือได้รบั คัดเลือก
/และแจ้งหน่วยงานของรัฐ ดําเนินการต่อไป

 การแก้ไขสัญญา
• กรณีแก้ไขสัญญาเพือ่ เพิม่ วงเงิน หากรวมกับวงเงินตาม
สัญญาเดิมแล้วมีผลทําให้ผูม้ ีอํานาจสัง่ ซื้ อหรือสัง่ จ้าง
เปลี่ยนแปลงไป ต้องเสนอผูม้ ีอํานาจเหนือขึ้ นไป (มาตรา
97 วรรคสี)่
• กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่ ลดวงเงินให้ผูม้ ี
อํานาจอนุ มตั ิสงั ่ ซื้ อหรือสัง่ จ้าง ตามวงเงินเดิมเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา 97 วรรคห้า)
• ต้องประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 98)9


การบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุ
(ม.100-105)

การงดหรือลดค่าปรับ
หรือการขยายเวลา
ทําการตามสัญญา

การบอกเลิกสัญญา

การตรวจรับพัสดุ


การจัดทํารายงาน
ผลการพิจารณา
(มาตรา 12)

11

การประเมินผล
และเปิ ดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(มาตรา 8)


การบริหารพัสดุ

ควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุ ที่
เหมาะสม คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์ให้มากทีส่ ุด
(มาตรา 112)
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ าย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจํ าหน่ายพัสดุ
(มาตรา 113)
10

การจัดทํา
รายงานขอซื้ อหรือขอจ้าง

11

ผูม้ ีหน้าทีจ่ ดั ทํารายงาน

“เจ้าหน้าที”่

ช่วงเวลาในการจัดทํารายงาน

ก่อนดําเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง

o ประเภทของรายงาน
รายงานขอซื้ อหรือขอจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 22 หรือ 23 แล้วแต่กรณี)
รายงานขอเช่าสังหาริมทรัพย์ (ระเบียบฯ ข้อ 92 ประกอบข้อ 22)
รายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ระเบียบฯ ข้อ 93)
รายงานขอแลกเปลีย่ น (ระเบียบฯ ข้อ 97)
รายงานขอจ้างทีป่ รึกษา (ระเบียบฯ ข้อ 104)
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบียบฯ ข้อ 140)

ผูม้ ีอํานาจ
ให้ความเห็นชอบรายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
12

o รายงานขอซื้ อ หรือขอจ้าง หรือขอเช่าสังหาริมทรัพย์
ระเบียบฯ ข้อ 22 อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
1

5

เหตุผลและความจํ าเป็ นที่ตอ้ งซื้ อหรือจ้าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ ะซื้ อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
ราคากลางของพัสดุที่จะซื้ อหรือจ้าง
วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้ อหรือจ้างในครั้งนั้น
กําหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้นั หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

6

วิธีที่จะซื้ อหรือจ้างและเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อหรือจ้างโดยวิธีน้นั

7

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)

8

ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็ นในการซื้ อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

2
3
4

13

o ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบฯ ข้อ 22

14

o ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบฯ ข้อ 22

15

o ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบฯ ข้อ 22

16

17

18

19

“ราคากลาง” ราคาเพือ่ ใช้เป็ นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูย้ นื่ ข้อเสนอได้
ยืน่ เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้ อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังต่อไปนี้

พ.ร.บ.
มาตรา 4

(1) ราคาทีไ่ ด้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์

ทีค่ ณะกรรมการราคากลางกําหนด

(2) ฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิง
ของกรมบัญชีกลาง

(4) สืบราคา
จากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้ อหรือ
จ้างครั้งหลังสุดภายใน
2 ปี งบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ
สํานักงบประมาณหรือ
หน่วยงานอื่น

(6) ราคาตาม
หลักเกณฑ์อื่นของ
หน่วยงานของรัฐ

กรณีทมี่ รี าคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน / กรณีไม่มรี าคาตาม (1) แต่มรี าคาตาม (2) หรือ (3)
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) / กรณีทไี่ ม่มรี าคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6)
จะใช้ราคาใดให้คาํ นึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็ นสําคัญ

วิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง
เชิญชวนเฉพาะผูป้ ระกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
เว้นแต่ มีผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามกําหนดน้อยกว่า 3 ราย
(ม.55(2))

วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป

วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

เชิญชวนให้ผูป้ ระกอบการ
ทัว่ ไป ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงือ่ นไขที่กําหนด
เข้ายืน่ ข้อเสนอ
(ม.55(1))

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวน
ผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนด
รายใดรายหนึง่
ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอหรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง
(ม.55(3))

ข้อ 56 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัวไปก่
่ อน
เว้นแต่.........
o วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป สามารถกระทําได้ 3 วิธี ตามระเบียบฯ ข้อ 29
1.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market :
e-Market)
ได้แก่ การจัดหาพัสดุวงเงิน
เกิน 500,000 บาทขึ้ นไปที่
เป็ นสินค้าไม่ซบั ซ้อน มี
มาตรฐานซึ่งได้กาํ หนด
ประเภทสินค้าไว้ใน e-Catalog

2.วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding :
e-Bidding)
ได้แก่ จัดหาพัสดุวงเงิน
เกิน 500,000 บาทขึ้ นไป
เป็ นสินค้าที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ใน
e-Catalog

3.วิธีสอบราคา
ได้แก่ จัดหาพัสดุวงเงิน
เกิน 500,000 บาทขึ้ นไป
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้
กระทําได้เฉพาะกรณีหน่วยงาน
ของรัฐมีที่ต้ งั อยู่ในพื้ นที่มี
ข้อจํ ากัดในการใช้สญ
ั ญาณ
อินเตอร์เน็ตทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการด้วยวิธี
e-Market/ e-Bidding โดยให้
ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็ นไว้ดว้ ย
22

วิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง
ก

ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัวไปแล้
่
ว ไม่มีผูย้ นื่ ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รบั การคัดเลือก
พัสดุทีม่ ีคุณลักษณะเฉพาะเป็ นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผูป้ ระกอบการ
ทีม่ ีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็ นพิเศษ หรือมีทกั ษะสูงและผูป้ ระกอบการมีจํานวนจํ ากัด

ข
ค

วิธีคดั เลือก
ม.56(1)

ง
จ
ฉ
ช

ซ

มีความจํ าเป็ นเร่งด่วน อันเนือ่ งมาจากเกิดเหตุการณ์ทีไ่ ม่อาจคาดหมายได้
ลักษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จํ ากัดทางเทคนิคทีจ่ ํ าเป็ นต้องระบุยหี่ อ้ เป็ นการเฉพาะ
ต้องซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
ใช้ในราชการลับ หรือเป็ นงานทีต่ อ้ งปกปิ ดเป็ นความลับของทางราชการ หรือเกีย่ วกับ
ความมันคงของประเทศ
่
งานจ้างซ่ อมพัสดุทีจ่ ํ าเป็ นถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน
จึ งจะประมาณค่าซ่ อมได้

กรณีอืน่ ทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
23

วิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง
ก

ใช้ท้ งั วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลือก หรือใช้วิธีคดั เลือกแล้ว แต่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
หรือข้อเสนอไม่ได้รบั การคัดเลือก
การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุทีก่ ารผลิต จํ าหน่าย หรือให้บริการทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้าง
ครั้งหนึง่ ไม่เกินวงเงินตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

ข

มีผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นตัวแทนจํ าหน่ายหรือ
ตัวแทนผูใ้ ห้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

ค

วิธีเฉพาะ
เจาะจง
ม.56(2)

ง
จ
ฉ
ช

ซ

มีความจํ าเป็ นต้องใช้พสั ดุโดยฉุ กเฉินเนือ่ งจากเกิดอุบตั ิภยั หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อ
อันตราย และการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธีคดั เลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
เป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจํ าเป็ นต้องจัดซื้ อจัดจ้างเพิม่ เติม
หรือต่อเนือ่ ง โดยมู ลค่าของพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้างเพิม่ เติมจะต้องไม่สูงกว่าที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

เป็ นพัสดุทีจ่ ะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ํ าเป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ ง

กรณีอื่นทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
24

การแต่งตั้งผูร้ บั ผิดชอบการจัดซื้ อจัดจ้าง (ม.61)
o ผูม้ ีอํานาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ เจ้าหน้าทีค่ นใด
คนหนึง่ ก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุม
ของคณะกรรมการ และหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรี
กําหนด
o ค่าตอบแทน ให้เป็ นไปตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้ อหรือจ้าง
ระเบียบฯ ข้อ 25 การซื้ อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้ง
“คณะกรรมการซื้ อหรือจ้าง” เพือ่ ปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้ อหรือจ้างโดยวิธีคดั เลือก
(4) คณะกรรมการซื้ อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้ อหรือจ้างแต่ละคณะ
รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การรายงานผล
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ของ
คณะกรรมการ ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจํ าเป็ น
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ข้อ 26

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

แต่งตั้งจาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจํ า พนักงานราชการ
คณะกรรมการตามข้อ 25
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
แต่ละคณะประกอบด้วย
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ประธานกรรมการ 1 คน และ โดยให้คํานึงถึง ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน
ผูท้ ี่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นสําคัญ
ในกรณีจําเป็ นหรือ
เพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานของ
รัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็ น
กรรมการ ด้วยก็ได้

ห้าม

เงือ่ นไข

แต่ จํ านวนกรรมการที่เป็ นบุคคลอื่น
จะต้องไม่มากกว่าจํ านวนกรรมการ
ตามวรรคหนึง่

การซื้ อ/จ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผูเ้ ป็ นกรรมการ e-Bidding /
กรรมการสอบราคา/กรรมการซื้ อจ้างวิธีคดั เลือก “เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ”

คุณสมบัติของคณะกรรมการ
ที่จะแต่งตั้ง ทุกคณะ

เงือ่ นไข

ควรแต่งตั้งผูช้ ํานาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒิ
เกีย่ วกับงานซื้ อ หรือจ้างนั้นๆ
เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย
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การประชุมของคณะกรรมการ
(ระเบียบฯ ข้อ 27)
กรรมการต้องมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด

o ให้ประธานและกรรมการออกเสียงคนละ
หนึง่ เสียง
o มติกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก เว้นแต่
o คกก.ตรวจรับพัสดุ ให้ถอื มติเอกฉันท์

ประธานต้องอยู่ในที่ประชุม
ด้วยทุกครั้ง

o หากไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้
o ให้แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่

 กรรมการคนใดคณะใดไม่เห็นด้วย - ให้ทําความเห็นแย้งไว้
28

ประธานกรรมการและ
กรรมการจัดซื้ อจัดจ้าง
ในการซื้ อหรือจ้างครั้งนั้น

จะต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียกับ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอ หรือคู่สญ
ั ญา

การมีส่วนได้เสียในเรือ่ งซึ่งทีป่ ระชุม
พิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการ

o ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบตั ิราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการทราบว่า
ตนเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียกับผูย้ ืน่ ข้อเสนอ
หรือคู่สญ
ั ญาในการซื้ อหรือจ้างครั้งนั้น

o ให้ประธานหรือกรรมการผูน้ ้นั
o ลาออกจากการเป็ นประธานหรือ
กรรมการ ในคณะกรรมการที่ตนที่
ได้รบั การแต่งตั้งนั้น

 และให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ ผูอ้ ื่นเพือ่ ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
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การมีส่วนได้เสียในเรือ่ งทีป่ ระชุมตาม พ.ร.บ. มาตรา 13
และระเบียบฯ ข้อ 27 วรรคสี่

o ให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งได้แก่ มาตรา 13

1 เป็ นคู่กรณีเอง
2 เป็ นคู่หมั้น หรือคู่สมรสของคู่กรณีเอง
เป็ นญาติของคู่กรณีเอง คือ บุพการี หรือผูส้ ืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็ นลูกพีล่ ูกน้อง

3 นับได้เพียงภายใน 3 ชั้น หรือเป็ นญาติเกีย่ วพันกันทางแต่งงานนับได้เพียง 2 ชั้น

4 เป็ นหรือเคยเป็ น ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูพ้ ทิ กั ษ์/ผูแ้ ทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
5 เป็ นเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ หรือนายจ้างของคู่กรณี
6

กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ขั้นตอนที่ 3
กระบวนการ
จัดซื้ อจัดจ้างแต่ละวิธี
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e-Market
ข้ อมูลสินค้ า
- รหัสสินค้ า(UNSPSC)
- คุณสมบัติ
ผู้ค้าภาครัฐ

e - catalog

Market

ประกาศ
ประกาศ

หน่ วยงานของรัฐ

สิ นค้ า
- คุณสมบัติสินค้ า
- จํานวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ผู้ค้า
ตอบ
ใบเสนอราคา กลับ
- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

ผูช้ นะ
การเสนอราคา
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ใช้สินค้า
เป็ น
ตัวกําหนด
วิธีการ

o คือ การซื้ อหรือจ้างทีม่ ีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ “ไม่ซบั ซ้อน” เป็ นสินค้าหรืองานบริการทีม่ มี าตรฐาน
และได้กาํ หนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e–catalog)
o โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic
Market : e–market) ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
ซึ่งสามารถกระทําได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
(1)
กรณีที่การจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึง่
มีวงเงินเกิน
500,000 - 5,000,000 บาท

2 การเสนอราคา
(2)
โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่การจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึง่
มีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท
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สินค้าทีไ่ ม่ซบั ซ้อนทีก่ าํ หนดไว้ใน e-Catalog
o กระดาษถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์งานทัว่ ไป
o ผงหมึก ตลับผงหมึก (Toner)

วัสดุ

o แฟ้ มเอกสาร
o เทปปิ ดสําหรับการเข้าเล่ม
o ซองเอกสาร
o Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

ยา
โต๊ะและเก้าอี้
สํานักงาน

o Calcium carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาด
แคลเซี ยม
o โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะทํางาน

o เก้าอี้ สํานักงานแบบมีลอ้ เก้าอี้ สํานักงานแบบไม่มีลอ้
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หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 ส.ค. 60
o กําหนดรายการพัสดุใน e-catalog เพิม่ เติม อีก 20 รายการ
1. ลวดเย็บกระดาษ

11.

เครื่องปรับอากาศ

2. คลิปดําหนีบกระดาษ

12.

เครื่องทํานํ้าเย็นแบบต่อท่อประปา

3. ไมโครโฟน

13.

เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม

4. ตูล้ ็อกเกอร์

14.

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

5. ตูเ้ ก็บเอกสาร

15.

เครื่องสแกนเนอร์

6. โทรทัศน์

16.

เครื่องพิมพ์

7. ลําโพงห้องประชุม

17.

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบตั้งโต๊ะ

8. เครื่องเย็บกระดาษ

18.

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊

9. เครื่องถ่ายเอกสาร

19.

เครื่องสํารองไฟ (UPS)

20.

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

10. เครื่องขยายเสียง
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การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ เมือ่ สิ้ นสุดการเสนอราคา (ข้อ 38)

1

กรณี
มีผูเ้ สนอราคา
ตํา่ สุดเท่ากัน
หลายราย
o ให้พจิ ารณาราคาตํา่ สุด
ของผูท้ ี่เสนอราคาเข้าสู่
ระบบในลําดับแรก
o เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา

2
กรณี
มีผูเ้ สนอราคา
รายเดียว
o หากเห็นว่าราคา
มีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
o ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ พิจารณารับราคาได้

3
กรณี
ไม่มีผูเ้ สนอราคา
o ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ยกเลิก
แล้วดําเนินการ e-market ใหม่
o หรือ จะใช้วิธีคดั เลือก หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(1)(ก)
หรือ (2)(ข) ก็ได้
o เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะซื้ อหรือจ้าง
โดยวิธีคดั เลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วย
เหตุอื่นให้เริม่ กระบวนการซื้ อหรือจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอซื้ อหรือขอจ้าง
ตามข้อ 22
36

การต่อรองราคากรณีผูช้ นะราคาเสนอราคาสูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ (ข้อ 39)

1
o ให้ต่อรองราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
o หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อ
หรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้ อ
หรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่
ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้ อหรือจ้างไม่เกินร้อย
ละ 10 ของวงเงินที่จะซื้ อหรือจ้าง
o ถ้าเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ให้เสนอซื้ อหรือจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายนั้น

2

o ถ้าทําตาม (1) แล้วไม่ได้ผล
o ให้แจ้งรายทีเ่ สนอราคาถูกต้องตรง
ตามเงือ่ นไขที่กาํ หนดทุกรายผ่านทาง
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เสนอราคา
ใหม่พร้อมกัน
o โดยให้ยนื่ ผ่านใบเสนอราคาผ่านทาง
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเวลาที่
หน่วยงานของรัฐกําหนด
o หากรายใดไม่ยืน่ ถือว่ายังคงยืนราคา
เดิม หากการเสนอราคาครั้งใหม่ราย
ตํา่ สุดเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อ
หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ที่จะซื้ อหรือจ้าง
o ถ้าเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม ให้
เสนอซื้ อหรือจ้างจาก ผูเ้ สนอราคารายนั้น

3
o ถ้าดําเนินการตาม (2)
แล้วไม่ได้ผล
o ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ ยกเลิกการซื้ อหรือจ้างใน
ครั้งนั้น
o ทั้งนี้ การซื้ อหรือจ้างครั้ง
ใหม่ให้นาํ ความในข้อ 38
วรรคสาม มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
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ข้อ 41-42 การรายงานผลการพิจารณา
ต่อผูม้ ีอํานาจอนุมตั ิสงซื้
ั ่ อ หรือสังจ้
่ าง
ข้อ 41 “ให้เจ้าหน้าที”่
รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทั้งหมด
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพือ่ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ/

1
2
3

ให้แจ้งผูเ้ สนอราคา
ทุกรายทราบ

ข้อ 42 เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานฯ
เห็นชอบและอนุ มตั ิสงซื้
ั ่ อ/จ้างแล้ว
“ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที”่
ประกาศผลผูช้ นะการซื้ อการจ้าง/
แจ้งผลการพิจารณาตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e - mail)

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

ปิ ดประกาศ โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
1
2
มีวงเงินทีใ่ ช้
ในการซื้ อหรือ
จ้างครั้งหนึง่ เกิน
500,000 บาท

เป็ นสินค้าหรืองานบริการทีไ่ ม่ได้กาํ หนดไว้
ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog)
โดยให้ ดําเนินการในระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e – bidding)
ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
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แผนผัง e-Bidding

4

2 ผูป้ ระกอบการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
(กรณีขายเอกสาร ต้องซื้ อ
เอกสารประกวดราคาก่อน
จึ งจะดาวน์โหลดได้)

ผูค้ า้

วงเงินเกิน 5 ล้าน ต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา

หน่วยงาน
ของรัฐ
1
จัดทํา

เผยแพร่

แสดงความ
คิดเห็น

ร่างประกาศ
ประกวดราคา ฯ

5
3

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

การวิจารณ์ ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน
วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ล้าน จะให้วิจารณ์หรือไม่ก็ได้
วงเงินเกิน 5 ล้านขึ้ นไป ต้องให้วิจารณ์

เสนอราคาผ่านระบบ
หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาผล

ประกาศผล
ผูช้ นะราคา

6
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วิธี
ปฏิบตั ิ

ข้อ 43 การจัดทําเอกสารวิธีประกวดราคา
e – bidding

oให้เจ้าหน้าที่
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วิธี
ปฏิบตั ิ

ข้อ 44 กรณีมีความจํ าเป็ นโดยสภาพของการซื้ อหรือจ้างจะต้องกําหนด
ให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุทเี่ สนอมาแสดงเพือ่ ทดลอง/
ทดสอบ/นําเสนองาน หรือรายละเอียดทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
มาประกอบการพิจารณาการเสนอราคา

หากเห็นว่าเอกสารมีปริมาณมาก และเป็ นอุปสรรค
ของผูย้ นื่ ข้อเสนอในการนําเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่กําหนดให้ส่งมา
วันใดวันหนึง่ ภายใน 5 วันทําการ
นับถัดจากวันเสนอราคา

 ให้กาํ หนดให้ผูย้ นื่ ข้อเสนอ นําเอกสารหรือ
เว้นแต่ ไม่อาจดําเนินการวันใด
รายละเอียดนั้น “พร้อมสรุปจํ านวนเอกสารหรือ วันหนึง่ ได้ ให้กาํ หนดมากกว่า1วันได้
รายละเอียด” ดังกล่าว
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน
 มาส่ง ณ ทีท่ ําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
ตามวัน และเวลา ณ สถานทีท่ ีห่ น่วยงานฯกําหนด
ทั้งนี้
โดยให้ลงลายมือชื่อของผูย้ นื่ ข้อเสนอพร้อมประทับ
ให้ระบุไว้เป็ นเงือ่ นไขในประกาศ
ตรา (ถ้ามี) กํากับในเอกสาร หรือรายละเอียดนั้น
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย
ให้ชดั เจน
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การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
พรอมรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจาง
หัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐ
ไม่ นําร่ างประกาศและร่ างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นฯ
(กรณีทอี่ ยู่ในดุลพินิจ)

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีด่ าํ เนินการเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร
ซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาฯ ในระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด

นําร่ างประกาศและร่ างเอกสารประกวดราคาฯ
เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่ วยงานของรัฐ
ไม่ น้อยกว่ า 3 วันทําการ เพื่อให้ ผู้ประกอบการมี
ความคิดเห็นไปยังหน่ วยงานที่จัดซื้อจัดจ้ าง
โดยตรง โดยเปิ ดเผยตัว
การรับฟัง
ความคิดเห็น
ไม่ มีผ้เู สนอ
ความคิดเห็น

มีผ้เู สนอ
ความคิดเห็น
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การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ พรอม
รางประกาศและรางเอกสารซือ้ หรือจาง
กรณีมผี ู้เสนอ
ความคิดเห็น

ปรับปรุ ง
เมื่อดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทํา
รายงานพร้ อมความเห็นและร่ างประกาศและ
ร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างฯ ทีแ่ ก้ไขเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่ เห็นชอบ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่นําร่ างประกาศและร่ างเอกสารซื้อ
หรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรับปรุ ง
เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง
เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่า 3 วันทําการ
และให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่แจ้ งผู้มีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเป็ นหนังสื อ

ไม่ ควรปรับปรุง
ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทํารายงานพร้ อมความเห็นเสนอ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้ รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีแ่ จ้ งผู้มคี วามคิดเห็น
ทุกรายทราบเป็ นหนังสื อ

ไม่ เห็นชอบ

เห็นชอบ

เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
หรื อขอจ้ างแล้ ว ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ดาํ เนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาฯ
ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่ วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
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ข้อ 51 การเผยแพร่เอกสาร
ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผูป้ ระกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพือ่ ยืน่ ข้อเสนอ
ด้วยตาม เงือ่ นไขการซื้ อการจ้างครั้งหนึง่ วงเงิน ดังนี้
วงเงินเกิน 500,000 ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ

วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 ไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทําการ

การกําหนด
ระยะเวลา
การเผยแพร่ วงเงินเกิน 10,000,000 ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ประกาศ

ไม่นอ้ ยกว่า 12 วันทําการ

วงเงินเกิน 50,000,000 บาทขึ้ นไป

ไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทําการ

รัฐวิสาหกิจใดจะกําหนดแตกต่าง ให้เสนอต่อ คกก.วินจิ ฉัย เห็นชอบและรายงาน สตง.
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ระเบียบฯ วิธี e-Bidding ให้ผูเ้ สนอราคาวางหลักประกันการเสนอราคา
ข้อ 166

ในการจัดทําเอกสารประกาศe-Bidding ให้กําหนดให้ผูเ้ สนอราคานํา
หลักประกันมาวางในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่ได้รบั จัดสรร ดังนี้

“เพือ่ ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ นจากกรณีที่ผูเ้ สนอราคาหรือผูใ้ ห้บริการ”
ไม่ปฏิบตั ิตามกระบวนการซื้ อหรือจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด “หลักประกันการเสนอราคา”
 สําหรับการซื้ อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 ที่มีวงเงินซื้ อหรือจ้างหรือค่าก่อสร้างเกิน 5 ล้านบาท
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสังจ่
่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์ นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
(2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบาย กําหนด
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(3)

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ข้อยกเว้น
• กรณีเป็ นการยืน่ ข้อเสนอจากต่างประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติ
• ให้ใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดีและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็ นหลักประกันการเสนอราคาได้อีกประเภทหนึง่
(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุ ญาต
ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
47

ข้อ 55 เมือ่ สิ้ นสุดการเสนอราคา
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาของ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอ ทุกราย
จากระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
จํ านวน 1 ชุด โดยให้ กรรมการ
ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้
ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอ ทุกแผ่น
การซื้ อ/จ้างที่ตอ้ งคํานึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน
กรณีนี้
คกก. ยังไม่ตอ้ งพิมพ์ใบเสนอราคา
จนกว่าจะดําเนินการตามข้อ 83(3)
แล้วเสร็จ

(2) การตรวจสอบ
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
- เอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ
- พัสดุ ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนําเสนองาน
ของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกราย
- เอกสารหรือรายละเอียดทีก่ าํ หนดให้จดั ส่งภาย
หลังจากวันเสนอราคา
- คัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอทีไ่ ม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ
ยืน่ เอกสาร เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุทีม่ ี
รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง
ตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารเชิญชวน
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(ต่อ) หน้าทีค่ ณะกรรมการ e-bidding
(3) ให้พจิ ารณาคัดเลือกพัสดุหรือ

คุณสมบัติของผูย้ ืน่ ข้อเสนอที่
ตรวจสอบตาม (2) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์

1. ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามทีก่ าํ หนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน
2. ตามเกณฑ์การพิจารณาผลทีห่ น่วยงานของ
รัฐกําหนดไว้
3. โดยให้จดั เรียงลําดับผูท้ ีเ่ สนอราคาตํา่ สุด
หรือผูไ้ ด้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย
ในกรณีทีผ่ ูท้ ีค่ ดั เลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงในเวลาทีก่ าํ หนด
 ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท้ ีเ่ สนอราคาตํา่
รายถัดไป หรือผูท้ ีไ่ ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามลําดับแล้วแต่กรณี
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(ต่อ) หน้าทีค่ ณะกรรมการ e-bidding
(4) ให้จดั ทํารายงานผลการ
พิจารณาและความเห็นขอ
ความเห็นชอบหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

การรายงานผลอย่างน้อยให้ให้มีรายการดังนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้ อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู ้
ยืน่ ข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์
การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนน
ข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุ นใน
การพิจารณา

 ให้ผูเ้ สนอราคาทุกรายทราบ
เมือ่ ผูม้ ีอํานาจอนุ มตั ิ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail)
การประกาศ
สังซื้
่ อสังจ้
่ างแล้ว  ประกาศผลผูช้ นะในwebsiteของกรมบัญชีกลาง
ผลผูช้ นะราคา ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ และของหน่วยงานของรัฐตาม
แจ้งผลการพิจารณา  และให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
50
หน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อ 59

วิธีที่ 3

วิธีสอบราคา
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ข้อ 32 วิธีสอบราคา
คือ การซื้ อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 – ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ให้กระทําได้ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐนัน้
ตัง้ อยูใ่ นพื้ นทีท่ มี่ ขี อ้ จํากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้
ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบ e-Market หรือ e-Bidding ได้

เงือ่ นไข

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจํ าเป็ นที่ไม่อาจดําเนินการซื้ อหรือ
จ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไว้ในรายงานขอซื้ อหรือขอจ้างตามข้อ 22 ด้วย

ข้อ 33
รัฐวิสาหกิจใด

จํ าเป็ นจะกําหนดวงเงินการซื้ อหรือจ้างตามข้อ 30 ข้อ 31
หรือข้อ 32 แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพือ่ ขอความเห็นชอบ
และเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้รายงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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วิธีทํา
ขั้นตอนที่ 1

1

การทําเอกสารสอบราคา

วิธีสอบราคา

ข้อ 61 ให้เจ้าหน้าที่
จัดทําเอกสารซื้ อหรือจ้างด้วยวิธีสอบ
ราคาพร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
 เว้นแต่
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไม่รดั กุมพอ

ถ้าจํ าเป็ นต้องมีขอ้ ความ หรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบ
ก็ให้กระทําได้

ก็ให้ส่งร่างเอกสาร
สอบราคาไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาก่อน
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การกําหนดวัน เวลาการยืน่ ข้อเสนอในเอกสารสอบราคา
ให้กําหนดเป็ น
วันถัดจากวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซื้ อ/จ้าง

โดยกําหนดเป็ นวัน เวลาทําการ
เพียงวันเดียว

การกําหนดวัน เวลาการเปิ ดซองข้อเสนอวิธีสอบราคา
ให้กาํ หนดเป็ น
วัน เวลาทําการ ถัดจากยืน่ ข้อเสนอ
54

2

ข้อ 62 วิธีสอบราคา อาจนําร่างประกาศและร่างเอกสาร
เผยแพร่เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้

เพิม่
ใหม่

โดยให้นาํ ความในข้อ 46 และข้อ 47 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
(กรณีลงประกาศให้วิจารณ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ

3

หากมีผูว้ ิจารณ์ ให้วิจารณ์โดยเปิ ดเผยตัวผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน)

ข้อ 63 ให้เจ้าหน้าที่

4
ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่

จัดทํารายงานขอซื้ อหรือขอจ้างตามข้อ 22
เมือ่ หน.หน่วยงาน เห็นชอบรายงานแล้ว
 เผยแพร่ ประกาศสอบราคาใน website ของ
กรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐ
 เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ

ในกรณีที่มีการให้ หรือขายเอกสารสอบราคา ให้นาํ ความในข้อ 49 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ของ หน่วยงานของรัฐ ให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
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5

การชี้ แจงรายละเอียด และสถานที่ วิธีสอบราคา

ข้อ 66 การซื้ อหรือจ้างพัสดุใดที่มคี วามจํ าเป็ นโดยสภาพของการซื้ อหรือจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคาที่จะต้องมีการชี้ แจงรายละเอียดหรือการชี้ สถานที่
-ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้ แจงรายละเอียดหรือการ
ชี้ แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย ก่อนวันปิ ดรับซองสอบราคา
การทําเอกสารสอบราคาเพิม่ เติม

6

เพิม่ ใหม่

หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า มีความจํ าเป็ นที่จะต้องกําหนดรายละเอียดเพิม่ เติมหรือมีการชี้
สถานที่อนั เป็ นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งมีได้กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคาตั้งแต่ตน้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็ นเอกสารสอบราคาเพิม่ เติม

จัดทําบันทึก การชี้ แจงรายละเอียดหรือการชี้ สถานที่เป็ นลายลักษณ์
ให้เจ้าหน้าที่ อักษรไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้
ผูร้ บั ผิดชอบ หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือ่ นวัน เวลา รับซอง การปิ ด การรับ
ซอง และการเปิ ดซองสอบราคา ตามความจํ าเป็ นแก่กรณีดว้ ย
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กรณียกเลิก
ผูเ้ คยซื้ อไม่
ต้องซื้ อ
เอกสารใหม่
เมือ่ ถึงกําหนด
วันยืน่ ซอง
ห้ามร่น/เลือ่ น

ข้อ 64 ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น และมีการสอบราคาใหม่
ให้ผูร้ บั หรือผูซ้ ื้ อ เอกสารสอบราคาในการสอบราคาครั้งก่อน
มีสิทธิขอรับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าซื้ อเอกสารสอบราคาอีก

ข้อ 69 เมือ่ ถึงกําหนดวันยืน่ ซองสอบราคา

“ห้าม มิให้ร่นหรือเลือ่ น หรือเปลีย่ นแปลงกําหนดวันยืน่ ซองสอบราคา”

กําหนดวัน ข้อ 61 ให้กําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการขอรับหรือขอซื้ อเอกสาร
สอบราคา ณ สถานที่ทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดได้ต้ งั แต่
ยืน่ ซอง ถัด
วันเริ่มต้นประกาศเชิญชวน จนถึงวันสุดท้ายของการประกาศเชิญชวน
จากวัน
 การกําหนดวัน เวลา ในการยืน่ ข้อเสนอ
สุดท้ายที่
ให้กาํ หนดเป็ นวันถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่ ประกาศและ
เผยแพร่
เอกสารซื้ อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา โดยกําหนดเป็ นวัน เวลาทําการ
ประกาศ
เพียงวันเดียว
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ขั้นตอนที่ 2

ผูย้ นื่ ข้อเสนอ

เจ้าหน้าที่

ข้อ 68 การยืน่ ข้อเสนอวิธีสอบราคา
ผูย้ ืน่ ข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่ าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ
ผูด้ ําเนินการสอบราคา โดยยืน่ โดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อม
รับรองเอกสารหลักฐานทีย่ นื่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่า
เอกสารดังกล่าวถูกต้อง และเป็ นความจริงทุกประการ
ให้ลงรับโดยไม่เปิ ดซองพร้อมระบุวนั และเวลาที่รบั ซอง
ในกรณีที่ผูย้ นื่ ข้อเสนอ มายืน่ ซอง ให้ออกใบรับให้แก่ผูย้ นื่ ซอง
ส่งมอบซองให้แก่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ทนั ที
ให้เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิ ดซอง

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

 เมือ่ พ้นกําหนดวันและเวลาการยืน่ ข้อเสนอให้ส่งมอบซองเสนอราคา
ทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้เก็บรักษาไว้
 พร้อมทั้งรายงานผลการรับซองสอบราคา
 ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาโดยพลัน
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ข้อ 69เมือ่ ถึงกําหนดวันยืน่ ซองสอบราคา
ห้ามร่น เลือ่ น เปลีย่ นแปลงวันยืน่ ซอง
ข้อ 70 เมือ่ ถึงกําหนดเปิ ดซองสอบราคา
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ดําเนินการดังนี้
(1) เปิ ดซองใบ
เสนอราคา

(2) ตรวจสอบ
การมี
ผลประโยชน์
ร่วมกัน

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกราย
ตรวจเอกสาร
หลักฐานการเสนอ
ราคาต่างๆ และ
พัสดุ ตัวอย่าง
(ถ้ามี) ของผูย้ นื่
ข้อเสนอทุกราย

ให้กรรมการทุกคนลงลายมือ
ชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารทุกแผ่น
คัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอทีไ่ ม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และยืน่ เอกสาร
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่ นไขที่
หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสาร
สอบราคา
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอ
(3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูย้ นื่ ข้อเสนอที่
ตรวจสอบตาม (2) และตามเกณฑ์การพิจารณาที่
กําหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน ตามเกณฑ์
การพิจารณาผล ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้

แล้วให้จดั เรียงลําดับ
ผูท้ ี่เสนอราคาตํา่ สุด
หรือ ได้คะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

ในกรณีทีผ่ ูย้ นื่ ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลง
ให้พจิ ารณารายตํา่ รายถัดไป
หรือผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสูงราย
ถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี

ถ้ามีผูท้ ี่เสนอราคาตํา่ สุดเท่ากัน
หลายราย ให้เรียกผูท้ ี่เสนอราคา
เท่ากันดังกล่าวมาขอให้เสนอ
ราคาใหม่พร้อมกัน

ด้วยวิธี
ยืน่ ซอง
เสนอ
ราคา

(4) จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ โดย ให้นาํ ความในข้อ 55 (4) มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
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กรณีมีผูเ้ สนอราคารายเดียว/ถูกต้องรายเดียว
ข้อ 71 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

 แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะ
ดําเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้ งยกเลิกการสอบราคา

ยกเลิก
การสอบ
ราคา
ให้ต่อรองราคา
กับผูย้ นื่ ข้อเสนอ
รายนั้น

 เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
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 ในกรณีทีไ่ ม่มีผูเ้ สนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรง
ตามเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 เพือ่ ดําเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่
 แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่า
หากดําเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่
***อาจไม่ได้ผลดี****

ยกเลิก

จะสังให้
่ ดาํ เนินการซื้ อหรือจ้าง
โดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56
(1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม มาตรา 56 (2) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้

 เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีคดั เลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น
 ให้เริ่มกระบวนการซื้ อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้ อหรือขอจ้าง
ตามข้อ 22
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ข้อ 72 การประกาศผลวิธีสอบราคา
เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
ตามข้อ 69 (4) และผูม้ ีอํานาจอนุ มตั ิสงซื้
ั ่ อสังจ้
่ างแล้ว
ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐ

ปิ ดประกาศ ณ
สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 73 การสอบราคานานาชาติให้นาํ วิธีการประกวดราคานานาชาติ
ตามข้อ 60 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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วิธีคดั เลือก
ข้อ 74 เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้ อหรือขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว ให้คณะกรรมการซื้ อ
หรือจ้างโดยวิธีคดั เลือก ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด ไม่นอ้ ยกว่า
3 ราย ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้
คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผูท้ ี่เข้ายืน่ ข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผูป้ ระกอบการที่คณะกรรมการ
มีหนังสือเชิญชวน
(2) การยืน่ ซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ 68 โดยอนุ โลม
(3) เมือ่ ถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รบั ซองข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการ
ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผูม้ ายืน่ ข้อเสนอ
เมือ่ พ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตวั อย่าง ตามเงือ่ นไขที่กําหนด
ในหนังสือเชิญชวนเพิม่ เติมจากผูย้ นื่ ข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้ อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจํ าเป็ นโดยสภาพ
ของการซื้ อหรือจ้างที่จะต้องให้ผูย้ นื่ ข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพือ่ ทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือ
ให้ผูย้ ืน่ ข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยืน่ ซองข้อเสนอ
(4) เมือ่ ถึงกําหนดวัน เวลาการเปิ ดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิ ดซองข้อเสนอ และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกแผ่นและให้นาํ ความในข้อ 55 (2) – (4) มาใช้บงั คับกับการ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะการซื้ อหรือจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุ โลม
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ข้อ 75 หากปรากฏว่ามีผูย้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย้ นื่ ข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงือ่ นไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้
คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ 56 โดยอนุ โลม
ในกรณีที่ไม่มีผูย้ นื่ ข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่ นไขที่กําหนด
ในหนังสือเชิญชวน
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ ยกเลิกการคัดเลือกครั้ง
นั้น และจะดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2)
(ก) ก็ได้
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้ อหรือ
จ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นมา
ต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุ โลม
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ข้อ 76 ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1) (ช) หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผูป้ ระกอบการยืน่ ซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพือ่
พิจารณาให้เป็ นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้นให้เชิญผูท้ ี่ยนื่
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายืน่ ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผูย้ นื่ ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
หากดําเนินการตามวรรคหนึง่ แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสัง่ ให้
ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก) ก็ได้

ข้อ 77 ให้นาํ ความในข้อ 42 มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผูช้ นะการซื้ อ
หรือจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกโดยวิธีคดั เลือก โดยอนุ โลม
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบตั ิ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 78
เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้ อขอจ้าง
ตามข้อ 22 แล้ว ให้คณะกรรมการซื้ อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัติตรงตาม
เงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึง่ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้

(ก) ใช้ท้ งั วิธีประกาศเชิญ
ชวนทัวไปและวิ
่
ธีคดั เลือก
หรือใช้วิธีคดั เลือกแล้ว
แต่ไม่มีผูย้ นื่ ข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รบั การ
คัดเลือก

(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก)
- ให้เชิญผูป้ ระกอบการทีม่ ีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือ
จาก ผูย้ นื่ ข้อเสนอในการซื้ อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัวไป
่
หรือวิธีคดั เลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายืน่ เสนอราคา
- ทั้งนี้ หากเห็นว่าผูป้ ระกอบการรายทีเ่ ห็นสมควรซื้ อหรือจ้างเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีป่ ระมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ ะทําได้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56(2)
(ค) มีผูป้ ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
ผูป้ ระกอบการ ซึ่งเป็ นตัวแทน
จํ าหน่ายหรือ
ตัวแทนผูใ้ ห้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ
และไม่มีพสั ดุอื่นทีจ่ ะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจํ าเป็ นต้องใช้พสั ดุโดย
ฉุ กเฉินเนือ่ งจากเกิดอุบตั ิภยั หรือภัย
ธรรมชาติ และการจัดซื้ อจัดจ้างโดย
วิธีประกาศเชิญชวนทัวไปหรื
่
อวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจทําให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง

วิธีปฏิบตั ิ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 78

(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ค) (ง)
-ให้เชิญผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรงมายืน่ เสนอราคา
- หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องถิน่ หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทําได้
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พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบตั ิ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 78

(จ) เป็ นพัสดุที่เกีย่ วพันกับพัสดุที่
ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมี
ความจํ าเป็ นต้องจัดซื้ อจัดจ้าง
เพิม่ เติมโดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื้ อ
จัดจ้างเพิม่ เติมจะต้องไม่สูงกว่า
พัสดุที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (จ)
-ให้เจรจากับผูป้ ระกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยัง
ไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ
- เพือ่ ขอให้มีการซื้ อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ตํา่ กว่า
หรือราคาเดิมภายใต้เงือ่ นไขที่ดีกว่าหรือเงือ่ นไขเดิม โดยคํานึงถึง
ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานของรัฐ

(ฉ) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ให้ดําเนินการโดย
โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การ
วิธีเจรจาตกลงราคา
ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ
(ช) ที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้างที่
จํ าเป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ง

(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของ
ที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
71

เงือนไขวิธี
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พ.ร.บ. มาตรา 56(2)
(ซ) กรณีอื่นที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

วิธีปฏิบตั ิ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 78
กฎกระทรวง
กําหนดพัสดุที่รฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุ น
และกําหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีคดั เลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ศ. 2560
หมวด 1 พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ ว้ ยโอกาส
หมวด 3 พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน
หมวด 4 พัสดุส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา
หมวด 5 พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
หมวด 7 พัสดุส่งเสริมความมันคงด้
่
านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(2) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํ ความในข้อ 55 (4) มาใช้
บังคับโดยอนุ โลม
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เงือนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

กฎกระทรวง

วิธีปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
ข้อ 79

กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือ
จ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24
การซื้ อหรือจ้างตามวรรคหนึง่ ในกรณีที่มีความจํ าเป็ นเร่งด่วนที่เกิดขึ้ นโดย
ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าที่หรือผูท้ ี่
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานนั้นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุ โลม

กําหนดวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้ อจัดจ้าง
ที่ไม่ทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ
(ข) การจัดซื้ อจัดจ้าง
พ.ศ. 2560
พัสดุที่การผลิต จํ าหน่าย
ข้อ 1 การจัดซื้ อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จํ าหน่าย
หรือให้บริการทัว่ ไป และ
ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึง่ ไม่เกิน
มีวงเงินในการจัดซื้ อจัด
500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างครั้งหนึง่ ไม่เกิน
ข้อ 2 ..................................................
วงเงินตามที่กาํ หนด
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ในกฎกระทรวง
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มาตรา 15

ผูม้ ีอํานาจสังซื้
่ อหรือสังจ้
่ าง

ผูม้ ีอํานาจสังซื้
่ อ หรือสังจ้
่ างพัสดุโดยวิธีใด ตามพระราชบัญญัตินี้
จะเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่งใด และภายในวงเงินเท่าใด
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรี กําหนด
ระเบียบฯที่รมต.กําหนด ในข้อ 84 85 และ 86
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ผูม้ ีอํานาจเหนือขึ้ นไปหนึง่ ชั้น เกิน 200 ล้านบาท
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ผูม้ ีอํานาจเหนือขึ้ นไปหนึง่ ชั้น เกิน 100 ล้านบาท
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ผูม้ ีอํานาจเหนือขึ้ นไปหนึง่ ชั้น เกิน 50 ล้านบาท

ข้อ 87

ผูม้ ีอํานาจเหนือชั้นขึ้ นไปอีกหนึง่ ชั้นให้เป็ นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 88

รัฐวิสาหกิจใด จะกําหนดแตกต่าง ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อ คกก.วินจิ ฉัย
เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสตง.ทราบด้วย
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ประเภทของผู้มีอาํ นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
1. ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม

ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมิภาค
3. ราชการส่วนท้องถิน่

ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของ
รัฐเจ้าของงบประมาณ
ผูว้ ่าราชการจังหวัด

4. รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

5. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

สภามหาวิทยาลัย

6. ส่ วนราชการทีข่ นึ้ ตรงต่ อนายกรัฐมนตรีหรื อรัฐมนตรี
สํ านักเลขาธิการวุฒิสภา สํ านักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรื อ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้นเป็ นผู้ใช้ อาํ นาจ
เหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

7. กรณีนอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ ตาม (1) – (6)

ผู้บงั คับบัญชา ผู้กาํ กับดูแล หรื อผู้ควบคุม
ชั้นเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น แล้ วแต่ กรณี
ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้นเป็ นผู้ใช้ อาํ นาจ
เหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเอง
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8. กรณีไม่ มผี ู้บงั คับบัญชา ผู้กาํ กับดูแล หรื อผู้ควบคุม

การอุทธรณ์
มาตรา
66 วรรคสอง
วิธี
เฉพาะเจาะจง

วงเงิน
เล็กน้อย
ที่ไม่ตอ้ งทํา
ข้อตกลง

มาตรา ๕๖ วรรค ๒

มาตรา ๕๖ (๑) (ค)

วิธีคดั เลือก
กรณีจําเป็ น
เร่งด่วน

มาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ค) (ง)

เว้นแต่

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย. 60
o มาตรา 114 บัญญัติให้ผูอ้ ุทธรณ์ตอ้ งเป็ นผูซ้ ึ่งได้ยนื่
ข้อเสนอแล้วแต่ไม่ได้รบั การประกาศผลเป็ นผูช้ นะหรือไม่
ได้รบั การคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญา
o ในกรณีที่หน่วยงานได้ทําการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธีคดั เลือกแล้วปรากฏว่า
มีผูย้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียว และผ่านการพิจารณา
มาตรา
โดยหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผูย้ นื่
114
ข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐได้
o กรณีจึงไม่มีผูอ้ ุทธรณ์ตามนัยมาตรา 114 แต่อย่างใด

o เพือ่ มิให้การจัดซื้ อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐล่าช้า และเพือ่ ให้
สอดคล้องกับมาตรา 66 วรรคสอง
o ยกเว้นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 161 วรรคสอง
o ในกรณีที่การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุทีม่ ี
ผูย้ นื่ ข้อเสนอและผ่านการพิจารณา
เพียงรายเดียวและเป็ นผูไ้ ด้รบั การ
คัดเลือกให้เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
หน่วยงานของรัฐแล้ว
o ให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนาม
ในสัญญาได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์
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กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
ผูอ้ ุทธรณ์
ผูท้ ี่ไม่ได้ประกาศผล
เป็ นผูช้ นะ ให้ยืน่
อุทธรณ์ภายใน
7 วันทําการ นับแต่
วันประกาศผล
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
(ม.117)

หน่วยงานของรัฐ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
7 วันทําการ นับแต่วนั ที่
ได้รบั อุทธรณ์
• กรณีเห็นด้วย
• ดําเนินการ
ตามความเห็นนั้น
ภายในเวลา
• กรณีไม่เห็นด้วย
• รายงานไปยัง
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
ภายใน 3 วันทําการ
(ม.118)

คกก.พิจารณาอุทธรณ์
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน (ไม่เสร็จ ขยายได้
2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน)
• อุทธรณ์ฟังขึ้ นและมีผล
อย่างมีนยั สําคัญ ให้
ดําเนินการใหม่/เริม่ จาก
ขั้นตอนตามที่เห็นสมควร
• อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือ
ไม่มีผลอย่างมีนยั สําคัญ
ให้ดําเนินการต่อไป
• การวินิจฉัยเป็ นที่สุด
• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
(ม.119)

การทําสัญญา
(พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93 - 99)
(ระเบียบฯ หมวด 5 ข้อ 161 – 174)
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
หมวด 5 การทําสัญญาและหลักประกัน

ส่วนที่ 1 สัญญา
ข้อ 161 กําหนดว่า “การลงนามในสัญญาในการซื้ อ
หรือจ้างตามระเบียบนี้
เป็ นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึง่

จะกระทําได้เมือ่ พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
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พ.ร.บ.
มาตรา 93
ให้ทําตามตัวอย่างที่
คกก.นโยบาย กําหนด

การทําสัญญา ทําได้ 2 ลักษณะ
ทําข้อตกลง
เป็ นหนังสือไว้ต่อกัน

สัญญาทีจ่ าํ เป็ นต้องมีขอ้ ความแตกต่างไปจากแบบทีก่ าํ หนดแต่มสี าระสําคัญตามแบบ
สัญญา/ไม่ทาํ ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ให้กระทําได้
เว้นแต่ เห็นว่าไม่รัดกุมเพียงพอให้ส่งร่างให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบก่อนหรือ
ทําตามแบบทีเ่ คยผ่านการพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ก็ ได้
 กรณีไม่ได้ทาํ สัญญาตามแบบ หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ให้ส่งให้เห็นชอบภายหลังได้ ถ้าให้แก้ไข ให้แก้ไขสัญญาและถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบู รณ์
 กรณีไม่ได้ทาํ สัญญาตามแบบ หรือไม่ได้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการ
สูงสุดหรือคู่สัญญาไม่ยนิ ยอมแก้ไขส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ หรือผิดพลาดอย่างร้ายแรง ตาม
มาตรา 109 ให้ถอื ว่าสัญญานั้นเป็ นโมฆะ
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(พ.ร.บ.มาตรา 96) กรณีทําข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกัน
-ให้เป็ นดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ กระทําได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

 ซื้ อ/จ้าง/โดยวิธีคดั เลือก กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนทีไ่ ม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา
56(1)(ค)/หรือ การจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเล็กน้อยตาม56(2)(ข) หรือ
(ง) จํ าเป็ นต้องใช้พสั ดุฉุกเฉินเนือ่ งจากอุบัติภยั หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ
อันตราย หรือ(ฉ)เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานใน
ต่างประเทศ หรือการ
จ้างปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทีม่ วี งเงินไม่เกินที่
กําหนดตามมาตรา 70(3)(ข)
 การซื้ อ/จ้างจากหน่วยงานของรัฐ
 คู่สญ
ั ญา ส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทํา
ข้อตกลงเป็ นหนังสือ
 การเช่าทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงินอื่นใดนอกจากการเช่า
 กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุ เบกษา
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กรณีทีไ่ ม่ตอ้ งทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ ไว้ต่อกัน
ก็ได้ (พ.ร.บ. มาตรา 96 วรรคสอง)
ได้แก่

(๑) วงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แต่ตอ้ งมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนัน้
(๒) การออกกฎกระทรวง จะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด
หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้

ให้ส่งสําเนาสัญญาที่มมี ูลค่า 1 ล้านบาทขึ้ นไป
ให้ สตง./สตง.ภูมิภาค แล้วแต่กรณี และ
ระเบียบฯ
ข้อ 164 กรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทําสัญญา/
ข้อตกลง โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ม.100)
การดําเนินการตามสัญญา ให้ผูม
้ ีอํานาจแต่งตั้ง

“คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ”
รับผิดชอบในการบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้ อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย
จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็ นผูต้ รวจรับ
พัสดุน้นั ก็ได้
(กฎกระทรวงกําหนดวงเงินไว้ที่ 100,000 บาท)

ผูร้ ับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ซึง่ ไม่ใช่ผทู้ ไี่ ด้รับแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งทีป่ ฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซื้อหรื อจ้ าง
มติองค์ประชุม
: เห็นว่ า ไม่ ถูกต้ อง

ทราบ
(ตามมติ)

รายงานหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบและสัง่ การ

สัง่ การ

: รับพัสดุไว้ ถือว่าส่งมอบถูกต้ อง
ณ วันที่ส่ง : ส่ งมอบพัสดุให้ จนท.
ทําใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง 1 และ จนท. 1
รายงานหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ
มติองค์ ประชุม
: เห็นว่ า ถูกต้ อง
เพียงบางส่ วน

มติองค์ประชุม
: บางคน
ไม่ รับมอบ

สัญญา
ไม่ ได้ กาํ หนด
เป็ นอย่ างอื่น

รั บไว้ เฉพาะที่ถูกต้ อง

แจ้ ง
คู่สญ
ั ญ
า
ภายใน 3 วันทําการ

คณะกรรมกา
รตรวจรั บ
พัสดุ
(ครบองค์
ประชุม)

มติองค์ ประชุม
: เห็นว่ า ถูกต้ อง

รายงาน
หัวหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ

เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรั ฐเพื่อสั่งการ

ให้ รับ
ไม่ รับ

ทําบันทึกความเห็นแย้ ง
85

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้ างก่ อสร้ าง
มติองค์ ประชุม
: เห็นว่ า ไม่ ถูกต้ อง

รายงานหัวหน้ าหน่ วยงานของ
รั ฐ
เพื่อทราบหรือสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)
สั่งการ

: ถื อว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันที ส่ ่ง

ผู้ควบคุม
งาน

คณะกรรมกา
รตรวจรั บ
พัสดุ
งานจ้ าง
ก่ อสร้ าง
(องค์ประชุม)

มติองค์ ประชุม
: เห็นว่ า ถูกต้ อง
ทัง้ หมด / เฉพาะ
งวด

มติองค์ ประชุม
: บางคนไม่ รับมอบ

ทําใบรับรองผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างน้ อย 2 ฉบับ
ให้ ผ้ ูรับจ้ าง 1 และ จนท. 1

แจ้ ง
คู่สัญญ
า

รายงานหัวหน้ าหน่ วยงานของ
รั ฐ เพื่อทราบ

เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรั ฐ เพื่อสั่งการ

ให้ รับ
ไม่ รับ

ทําบันทึกความเห็นแย้ ง
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Ex 1

ส่ งงวดสุดท้ าย (ครัง้ ที่ 1)
20 เม.ย.

แจ้ งผล 1
2 พ.ค.

ลงนาม

ครบกําหนด

1 ธ.ค.

29 เม.ย.
(วันศุกร์ )
ผล : งานไม่ ถูกต้ อง

ส่ ง 2
20 มิ.ย.

แจ้ งผล 2
27 มิ.ย.

ผล : งานถูกต้ อง

Y
X

ระยะเวลาที่เกิดปรับ (30 เม.ย. – 20 มิ.ย.) = X วัน
หัก ระยะเวลาตรวจรับ (21 เม.ย. – 2 พ.ค.) = Y วัน
จํานวนวันที่นําไปคํานวณค่าปรับ
= Z วัน

มีผลย้ อนหลังไปถึงวันที่ส่งมอบ

ค่าปรับ =

อัตราค่าปรับรายวัน x Z
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Ex 2

ส่ ง1 แจ้ งผล 1
2 พ.ค. 10 พ.ค.

ลงนาม

ครบกําหนด

1 ธ.ค.

30 เม.ย.
(วันเสาร์ )
ผล : งานไม่ ถูกต้ อง
Y
X

ระยะเวลาที่เกิดปรับ (3 พ.ค. – 20 มิ.ย.) = X วัน
หัก ระยะเวลาตรวจรับ (2 พ.ค. – 10 พ.ค.) = Y วัน
จํานวนวันที่นําไปคํานวณค่าปรับ
= Z วัน

ส่ ง 2
20 มิ.ย.

แจ้ งผล 2
27 มิ.ย.

ผล : งานถูกต้ อง
มีผลย้ อนหลังไปถึงวันที่ส่งมอบ

ค่าปรับ =

อัตราค่าปรับรายวัน x Z
88

การบริหารพัสดุ
(พ.ร.บ. หมวด 13 มาตรา 112 - 113)
(ระเบียบฯ หมวด 9 ข้อ 202 - 219)
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การเก็บ
การ
จํ าหน่าย

การ
บํารุงรักษา

การบันทึก

“การบริหาร
พัสดุ”

(พ.ร.บ. มาตรา 4)
การ
ตรวจสอบ

การยืม

การ
เบิกจ่ าย

มาตรา
109
วรรคสอง

ปลัดกระทรวงการคลัง

มีอํานาจในการสังเป็
่ นผูท้ ิ้ งงาน

สังทิ้
่ งงาน
ผูย้ นื่ ข้อเสนอ
หรือคู่สญ
ั ญา

-ให้แจ้งเวียน
(1)หน่วยงานของรัฐ
(2)แจ้งเวียนในระบบ e-GP
(3)แจ้งผูถ้ ูกทิ้ งงานทราบ
มาตรา 109 วรรคสี่
หลักเกณฑ์การพิจารณา/การแจ้งเวียนชื่อ ให้ รมต.
กําหนด

พ.ร.บ.มาตรา 110
เหตุแห่งการการร้องขอเพิกถอนการเป็ นผูท้ ิ้ งงาน
มีฐานะการเงิน
มันคง
่

มีการชําระภาษี
ถูกต้องตามกม.

มาตรา
ผลของการ
109
ถูกสังเป็
่ น
วรรค
ผูท้ ิ้ งงาน
สาม
กรณีนิติบุคคลทิ้ งงาน
-ถ้าการกระทําเกิดจาก
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอํานาจ
ดําเนินกิจการของนิติบุคคล
ให้สงั ่ ทิ้ งงานบุคคลดังกล่าว
ด้วย
มาตรา 111

พ้นกําหนดระยเวลา
ถูกทิ้ งงานตามที่
รมต.กําหนด

ห้ามหน่วยงานของรัฐ
จัดซื้ อจัดจ้างกับผูท้ ิ้ งงาน
รวมถึงนิติบุคคล/ผูบ้ ริหาร
นิติบุคคลด้วย เว้นแต่ ได้มี
การเพิกถอนชื่อแล้ว
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หมวด 15
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๐ - ๑๒๑

บทกําหนดโทษ (ม.๑๒๐)

ติดต่ อสอบถามเพิม่ เติม
กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
โทร. 0 2127 7000 ต่ อ
4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311
หรื อสอบถามผ่ านช่ องทาง
Facebook : “จัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ”

