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โครงสรา้งระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

ขอ้ความทัว่ไป (นยิาม การมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งที่ประชมุพจิารณา ผูมี้อํานาจและ 

การมอบอํานาจ การดําเนนิการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์การจดัทําแผนการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง การตรวจสอบผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนั การจดัทําบนัทึกรายงานผลการพจิารณา) 

1 

การซ้ือหรือการจา้ง (บททัว่ไป กระบวนการซ้ือหรือการจา้งแต่ละวิธีการจา้งออกแบบ 

รวมก่อสรา้ง อํานาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง การจ่ายเงินล่วงหนา้ การเช่า  

การแลกเปลีย่น) 

2 

งานจา้งที่ปรึกษา (บททัว่ไป กระบวนการจา้งที่ปรึกษา การจดัทําร่างขอบเขตของงาน 

จา้งที่ปรึกษา รายงานขอจา้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดาํเนนิงานจา้งที่ปรึกษา การจา้ง 

ที่ปรึกษาแต่ละวิธี เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ อํานาจการสัง่จา้งงานจา้ง 

ที่ปรึกษา ค่าจา้งที่ปรึกษา ค่าจา้งล่วงหนา้) 

4 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 23 สิงหาคม 2560 มีผลใชบ้งัคบั 24 สิงหาคม 2560 



โครงสรา้งระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง (กระบวนการจา้งออกแบบฯ  

การจดัทําร่างขอบเขตจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง  รายงาน 

ขอจา้งฯ  การแต่งตั้งคณะกรรมการจา้งฯ  วิธีการจา้งแต่ละวิธี  อํานาจ 

การสัง่จา้ง) 

 

4 

การทําสญัญาและหลกัประกนั (สญัญา  หลกัประกนัการเสนอราคา  

หลกัประกนัสญัญา หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ หลกัประกนัผลงาน) 5 

การบริหารสญัญา และการตรวจรบัพสัดุ (หนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือ 

งานจา้ง/งานจา้งก่อสรา้ง ผูค้วบคุมงาน ในงานจา้งทีป่รึกษา ในงานจา้งออกแบบหรือ 

 ควบคุมงานก่อสรา้ง การเรียกค่าปรบั การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลาทําการตามสญัญา 

 การบอกเลิกสญัญา การประกนัความชํารุดบกพร่อง ค่าเสียหาย) 

6 



โครงสรา้งระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

  การประเมินผลผูป้ระกอบการ 7 

การท้ิงงาน (การลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน การเพกิถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน) 8 

  การบริหารพสัดุ (การเก็บ การบนัทึก การเบกิจ่าย การยืม การบาํรุงรกัษา 

  การตรวจสอบพสัดุประจําปี การจําหน่ายพสัดุ การจําหน่ายเป็นสูญ 

  การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบยีน) 

9 

   การรอ้งเรียน (ผูร้อ้งเรียน หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการรอ้งเรียน) 10 



กฎกระทรวง 
กําหนดใหห้น่วยงานอืน่เป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูมี้สิทธิขอข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและกําหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ   
โดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งทีไ่ม่ทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการข้ึนทะเบยีนทีป่รึกษา พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดเรือ่งการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐัทีใ่ชส้ิทธิอุทธรณไ์ม่ได ้พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดอตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่2 ก.พ. 61 
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o ขั้นตอนดําเนนิการตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ โดยสงัเขป 

 
จดัทํารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 

 รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง (ระเบยีบฯ ขอ้ 22 หรือ 23 แลว้แต่กรณี) 

 รายงานขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 92 ประกอบขอ้ 22) 

 รายงานขอเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 93) 

 รายงานขอแลกเปลีย่น (ระเบยีบฯ ขอ้ 97) 

 รายงานขอจา้งทีป่รึกษา (ระเบยีบฯ ขอ้ 104) 

 รายงานขอจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบยีบฯ ขอ้ 140) 

 
จดัทํา “แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจําปี”

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั 

และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

(มาตรา 11) 

จดัทําขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  หรือแบบรูปรายการก่อสรา้ง 
จดัทําราคากลาง 
(มาตรา 4,63) 

 

1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ใน
ราชการลบั 

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่กําหนด
หรือมีความจําเป็นฉุกเฉิน หรือที่
จะขายทอดตลาด 

3. การจา้งทีป่รึกษาทีมี่วงเงิน
ค่าจา้งตามกําหนดหรือเกีย่วกบั

ความมัน่คงของชาติ 

4. กรณีงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสรา้งทีเ่ร่งด่วน

หรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ 

ยกเวน้ 
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ดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง 

เมือ่หวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐัใหค้วามเห็นชอบ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ม. 55 

    - วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์ 

       (e-market) 

    - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์

       (e-bidding) 

    - วิธีสอบราคา 

• วิธีคดัเลือก ม. 56(1) 

• วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2) 

 

เกณฑก์ารพิจารณา 
• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป และวิธีคดัเลือก 
   - เกณฑร์าคา โดยพิจารณาจากรายทีเ่สนอ
ราคาตํา่สุด 
   - เกณฑร์าคาและเกณฑอื์น่ เช่น ตน้ทุนของ
พสัดุตลอดอายุการใชง้าน / มาตรฐานของ
สินคา้หรือบริการ / บริการหลงัการขาย / พสัดุ
ทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริม / การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ / ขอ้เสนอดา้น
เทคนคิหรือขอ้เสนออืน่ โดยพิจารณาจากรายที่
ไดค้ะแนนรวมสูงสุด 

การเช่า 

• สงัหาริมทรพัย ์ ใหใ้ชข้อ้กําหนด

เกีย่วกบัการซ้ือ โดยอนุโลม 

• อสงัหาริมทรพัย ์ใหต้กลงราคา

กบัผูใ้หเ้ช่า 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• สงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา หรือเกณฑร์าคา

ร่วมกบัเกณฑอื์น่ 

• อสงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา 
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ประกาศผล 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 
(ม.66 วรรคหนึง่, 

ม.77, ม.91) 

1. ประกาศในระบบสารสนเทศ 

    - ของกรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP) 

    - ของหน่วยงานของรฐั 

2. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรฐั 

 

เสนอผูมี้อํานาจอนุมติั 

สัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุ 
(มาตรา 15) 

ผูมี้อํานาจ การสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 
(ระเบียบฯ ขอ้ 84 - 87) 

หวัหนา้ 

หน่วยงานของรฐั 

เหนอืข้ึนไป 

หนึง่ชั้น 

•  วิธีประกาศเชิญชวนฯ 

- ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

•  วิธีคดัเลือก 

- ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

•  วิธีเฉพาะเจาะจง 

- ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

•  วิธีประกาศเชิญชวนฯ 

- เกิน 200 ลา้นบาท 

•  วิธีคดัเลือก 

- เกิน 100 ลา้นบาท 

•  วิธีเฉพาะเจาะจง 

- เกิน 50 ลา้นบาท 

หมายเหตุ : อาํนาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดจา้ง 

               และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 



9 

 
การพิจารณาอุทธรณ ์

(ถา้มี) 

(ม.114 – ม.119) 

 องคป์ระกอบ 

     ของการอุทธรณ ์

• ผูม้ีสิทธิอุทธรณ ์ไดแ้ก่ ผูท่ี้ได้

ยืน่ขอ้เสนอเท่านั้น 

•  อุทธรณไ์ดเ้ฉพาะเร่ืองท่ีไม่

ตอ้งหา้ม 

•  ตอ้งทําเป็นหนงัสือลงลายมือ

ช่ือผูอุ้ทธรณ ์

•  ตอ้งใชถ้อ้ยคําสุภาพ ระบุ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็น

เหตุแห่งการอุทธรณใ์หช้ดัเจน 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน 

•  ยืน่อุทธรณต่์อหน่วยงานของ

รฐัภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่ 

วนัประกาศผลในระบบ

กรมบญัชีกลาง  

 

 การพจิารณาของ    

   หน่วยงานของรฐั 

•  ตอ้งเสร็จภายใน 7 วนั 

ทําการนบัแต่วนัท่ีไดร้บั

อุทธรณ ์

•  กรณีเห็นดว้ย  

- ใหด้ําเนินการตาม

ความเห็นนั้นภายในเวลา  

•  กรณีไม่เห็นดว้ย  

- ตอ้งรายงานไปยงั

คณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ ์ภายใน 3 วนั  

ทําการ  

  

 

 การพิจารณาของ 

 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

•  วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 

(ขยายได ้2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั) 

•  อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผลอย่างมีนยัสําคญั 

แจง้ใหห้น่วยงานของรฐัดําเนินการใหม่ หรือ

เร่ิมจากขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควร 

•  อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ 

ไม่มีผลอย่างมีนยัสําคญั แจง้ให ้หน่วยงาน

ของรฐั ดําเนินการต่อไป 

•  การวินิจฉยัถือเป็นท่ีสุด  

•  ผูอุ้ทธรณมี์สิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

•  ถา้พิจารณาเกินกําหนด ใหยุ้ติเร่ือง และ

ใหแ้จง้ผูอุ้ทธรณ ์/ ผูช้นะหรือไดร้บัคดัเลือก 

/และแจง้หน่วยงานของรฐั ดําเนินการต่อไป  

 

 
การลงนามในสญัญา 

(ม.93, ม.96) 

 การลงนามในสญัญา 

     จะกระทําไดต่้อเมื่อล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์

และไม่มีผูอุ้ทธรณต์าม ม.117 หรือในกรณีท่ีมีการ

อุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ์ห้

ดําเนินการต่อไปได ้เวน้แต่ 

•  การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือ 

•  วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 

•  กรณีท่ีมีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง (มาตรา 66 วรรคสอง) 

 การแกไ้ขสญัญา 

•  กรณีแกไ้ขสญัญาเพือ่เพิม่วงเงิน หากรวมกบัวงเงินตาม

สญัญาเดิมแลว้มีผลทําใหผู้มี้อํานาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

เปลี่ยนแปลงไป ตอ้งเสนอผูมี้อํานาจเหนือข้ึนไป (มาตรา 

97 วรรคสี)่ 

•  กรณีท่ีมีการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงินใหผู้มี้

อํานาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง ตามวงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติั

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง (มาตรา 97 วรรคหา้) 

•  ตอ้งประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั (มาตรา 98) 
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การบริหารสญัญา  

และการตรวจรบัพสัดุ 
(ม.100-105) 

การงดหรือลดค่าปรบั 

หรือการขยายเวลา 

ทําการตามสญัญา 

การบอกเลิกสญัญา การตรวจรบัพสัดุ 

 

การบริหารพสัดุ 

11 
การประเมินผล 

และเปิดเผยผลสมัฤทธ์ิ 

ของการจดัซ้ือ 

จดัจา้งและการบริหารพสัดุ 
(มาตรา 8) 

 ควบคุมและดูแลพสัดุใหมี้การใชแ้ละการบริหารพสัดุ  ที่

เหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชนใ์หม้ากทีสุ่ด 

(มาตรา 112) 

 การเก็บ การบนัทึก การเบกิจ่าย การยืม การตรวจสอบ  

การบาํรุงรกัษา และการจําหน่ายพสัดุ  

(มาตรา 113) 

 

การจดัทํารายงาน 

ผลการพิจารณา 
(มาตรา 12) 



การจดัทํา 
รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง 

11 
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ผูมี้หนา้ทีจ่ดัทํารายงาน 

o ประเภทของรายงาน 

 รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง (ระเบยีบฯ ขอ้ 22 หรือ 23 แลว้แต่กรณี) 

 รายงานขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 92 ประกอบขอ้ 22) 

 รายงานขอเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 93) 

 รายงานขอแลกเปลีย่น (ระเบยีบฯ ขอ้ 97) 

 รายงานขอจา้งทีป่รึกษา (ระเบยีบฯ ขอ้ 104) 

 รายงานขอจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบยีบฯ ขอ้ 140) 

ผูมี้อํานาจ 
ใหค้วามเห็นชอบรายงาน 

ช่วงเวลาในการจดัทํารายงาน 

“เจา้หนา้ที”่ 

ก่อนดําเนนิการจดัซ้ือจดัจา้ง 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 
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o รายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง หรือขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์ 

ระเบยีบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงัน้ี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้งซ้ือหรือจา้ง  

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือ
แบบรูปรายการงานก่อสรา้งทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี 

ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง  

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงิน
ดงักล่าวให ้ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งนั้น 

กําหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ  

วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น  

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ (ถา้มี) 

ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน 
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o  ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรฐั 

ทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามระเบยีบฯ ขอ้ 22 
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o  ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรฐั 

ทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามระเบยีบฯ ขอ้ 22 



16 

o  ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรฐั 

ทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามระเบยีบฯ ขอ้ 22 
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“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานสําหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามลําดบั ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาทีไ่ดม้าจากการคํานวณตามหลกัเกณฑ ์

ทีค่ณะกรรมการราคากลางกําหนด 

(2) ฐานขอ้มูล 
ราคาอา้งอิง 

ของกรมบญัชีกลาง 

(4) สืบราคา 
จากทอ้งตลาด 

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือ
จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

2 ปีงบประมาณ 

(3) ราคามาตรฐานของ
สาํนกังบประมาณหรือ

หนว่ยงานอ่ืน 

(6) ราคาตาม
หลกัเกณฑอ่ื์นของ
หนว่ยงานของรฐั 

         กรณทีีม่รีาคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (1) แต่มรีาคาตาม (2) หรือ (3)  

ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1)  (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6)  

 จะใชร้าคาใดใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคัญ 

พ.ร.บ. 
มาตรา 4 



วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ที่มีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขที่กําหนด 

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

(ม.55(1)) 

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการที่มี

คุณสมบติัตรงตามที่กําหนด 

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย  

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ  

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติั

ตรงตามกําหนดนอ้ยกว่า 3 ราย 

(ม.55(2)) 

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติั

ตรงตามที่กําหนด 

รายใดรายหนึง่ 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง 

(ม.55(3)) 



ขอ้ 56 ใหห้น่วยงานของรฐัเลือกใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เวน้แต่......... 

1.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Market : 

e-Market) 

ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไปท่ี

เป็นสินคา้ไม่ซบัซอ้น มี

มาตรฐานซ่ึงไดก้าํหนด

ประเภทสินคา้ไวใ้น e-Catalog  

2.วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Bidding :              

e-Bidding) 

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป 

เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้น 

 e-Catalog 

3.วิธีสอบราคา 

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป 

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้

กระทําไดเ้ฉพาะกรณีหน่วยงาน

ของรฐัมีท่ีตั้งอยู่ในพื้ นท่ีมี

ขอ้จํากดัในการใชส้ญัญาณ

อินเตอรเ์น็ตทําใหไ้ม่สามารถ

ดําเนินการดว้ยวิธี 

 e-Market/ e-Bidding โดยให้

ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นไวด้ว้ย 

o วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป สามารถกระทําได ้3 วิธี ตามระเบยีบฯ ขอ้ 29 
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วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

23 

ใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 

พสัดุทีมี่คุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซบัซอ้น หรือตอ้งผลิต ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการ 

ทีมี่ฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพเิศษ หรือมีทกัษะสูงและผูป้ระกอบการมีจํานวนจํากดั 

มีความจําเป็นเร่งด่วน อนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณที์ไ่ม่อาจคาดหมายได ้

ลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จํากดัทางเทคนคิทีจํ่าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 

ตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนนิการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 

ใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานทีต่อ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบั 

ความมัน่คงของประเทศ 

งานจา้งซ่อมพสัดุทีจํ่าเป็นถอดตรวจใหท้ราบความชํารุดเสียหายเสยีก่อน  

จึงจะประมาณค่าซ่อมได ้

กรณีอืน่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

วิธีคดัเลือก 

ม.56(1) 



วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

24 

ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ  

หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุทีก่ารผลิต จําหน่าย หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ครั้งหนึง่ไม่เกินวงเงินตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจําหน่ายหรือ 

ตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได ้

มีความจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อ 

อนัตราย และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้ 

และอาจทําใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรง 

เป็นพสัดุท่ีเกี่ยวพนักบัพสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความจําเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติม 

หรือต่อเนือ่ง โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 

เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน 

ของต่างประเทศ 

ทีดิ่นหรือสิง่ปลูกสรา้งทีจํ่าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 

กรณีอื่นทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

ม.56(2) 



o ผูมี้อํานาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ เจา้หนา้ทีค่นใด 

คนหนึง่ก็ได ้

                                     องคป์ระกอบและองคป์ระชมุ                                  

                                     ของคณะกรรมการ และหนา้ที ่

                                     ผูร้บัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง  

                                     ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรี 

                                     กาํหนด 

 

การแต่งตั้งผูร้บัผดิชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.61) 

o ค่าตอบแทน ใหเ้ป็นไปตามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด  



(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา  

(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก  

(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง  
 ระเบยีบฯ ขอ้ 25 การซ้ือหรือจา้งแต่ละครั้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง” เพือ่ปฏิบติัการตามระเบยีบนี้  พรอ้มกบักาํหนดระยะเวลา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ  

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะ  

รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ถา้มีเหตุที่ทําใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาขยายเวลาใหต้ามความจําเป็น 

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ 

26 



องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตามขอ้ 25 

แต่ละคณะประกอบดว้ย  

ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน  

แต่งตั้งจาก ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา พนกังานราชการ 

พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  

โดยใหคํ้านงึถงึ ลกัษณะหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ 

ผูที้่ไดร้บัแต่งตั้งเป็นสําคญั  

ขอ้ 26  

 

ในกรณีจําเป็นหรือ 

เพือ่ประโยชนข์องหน่วยงานของ

รฐัจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็น

กรรมการ ดว้ยก็ได ้

  

แต่ จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืน 

จะตอ้งไม่มากกว่าจํานวนกรรมการ 

ตามวรรคหนึง่ 

ควรแต่งตั้งผูชํ้านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิ

เกีย่วกบังานซ้ือ หรือจา้งนั้นๆ 

เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

ที่จะแต่งตั้ง ทุกคณะ 

เงือ่นไข 

27 

การซ้ือ/จา้งครั้งเดียวกนั หา้มแต่งตั้งผูเ้ป็นกรรมการ e-Bidding / 

กรรมการสอบราคา/กรรมการซ้ือจา้งวิธีคดัเลือก “เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ” 
หา้ม 

เงือ่นไข 



o หากไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไ่ด ้

o ใหแ้ต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ 

o ใหป้ระธานและกรรมการออกเสียงคนละ

หนึง่เสียง 

o มติกรรมการใหถ้อืเสียงขา้งมาก เวน้แต่  

o คกก.ตรวจรบัพสัดุ ใหถ้อืมติเอกฉนัท ์

กรรมการตอ้งมาประชมุไม่นอ้ยกว่า              

กึง่หนึง่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 กรรมการคนใดคณะใดไม่เห็นดว้ย - ใหทํ้าความเห็นแยง้ไว ้

ประธานตอ้งอยู่ในที่ประชมุ 

ดว้ยทุกครั้ง 

28 

การประชมุของคณะกรรมการ 

(ระเบยีบฯ ขอ้ 27) 



o ใหป้ระธานหรือกรรมการผูน้ ั้น 

o ลาออกจากการเป็นประธานหรือ

กรรมการ ในคณะกรรมการที่ตนที่

ไดร้บัการแต่งตั้งนั้น  

ประธานกรรมการและ

กรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในการซ้ือหรือจา้งครั้งนั้น  

o ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยวิธี

ปฏิบติัราชการทางปกครอง 

การมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งซ่ึงทีป่ระชมุ

พิจารณาของประธานกรรมการและ 

กรรมการ 

 และใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตัง้ผูอ่ื้นเพือ่ปฏบัิติหนา้ทีแ่ทน 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่า 

ตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูยื้น่ขอ้เสนอ 

หรือคู่สญัญาในการซ้ือหรือจา้งครั้งนั้น  

29 

จะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั 

ผูยื้น่ขอ้เสนอ หรือคู่สญัญา 



การมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งทีป่ระชมุตาม พ.ร.บ. มาตรา 13  
และระเบยีบฯ ขอ้ 27 วรรคสี ่

เป็นคู่กรณีเอง 

เป็นคู่หมั้น หรือคู่สมรสของคู่กรณีเอง 

เป็นญาติของคู่กรณีเอง  คือ บุพการี หรือผูสื้บสนัดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นลูกพีลู่กนอ้ง
นบัไดเ้พียงภายใน 3 ชั้น หรือเป็นญาติเกีย่วพนักนัทางแต่งงานนบัไดเ้พียง 2 ชั้น 

เป็นหรือเคยเป็น ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูพ้ทิกัษ/์ผูแ้ทนหรือตวัแทนของคู่กรณี 

เป็นเจา้หนี้  หรือ ลูกหนี้  หรือนายจา้งของคู่กรณี 

กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
30 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

o ใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงไดแ้ก่ มาตรา 13 



กระบวนการ 
จดัซ้ือจดัจา้งแต่ละวิธี 

31 

ขั้นตอนที ่3 



e - catalog 
ผู้ค้าภาครัฐ 

ข้อมูลสินค้า 

- รหสัสินค้า(UNSPSC) 

- คุณสมบตั ิ

 

Market 

   หน่วยงานของรัฐ 

ประกาศ 

สินค้า 

- คุณสมบตัิสินค้า  

- จํานวน 

ผู้ค้า 

- คุณสมบตัิ 

ฯลฯ 

ใบเสนอราคา 

- สนิคา้ 

- ราคา 

ฯลฯ 

ประกาศ ผู้ค้า 

ตอบ

กลับ 

e-Market 

ผูช้นะ 

การเสนอราคา 
32 



o คือ การซ้ือหรือจา้งทีมี่รายละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะของ

พสัดุที ่“ไม่ซบัซอ้น” เป็นสินคา้หรืองานบริการทีมี่มาตรฐาน 

และไดก้าํหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสินคา้ (e–catalog) 

o โดยใหดํ้าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์Electronic 

Market : e–market) ตามวิธีการทีก่รมบญัชีกลางกําหนด  

ซ่ึงสามารถกระทําได ้2 ลกัษณะ ดงันี้  

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  

กรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งครั้งหนึง่ 

มีวงเงินเกิน 

500,000 - 5,000,000 บาท 

(2)  การเสนอราคา 

โดยการประมูลอิเล็กทรอนกิส ์

กรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งครั้งหนึง่ 

มีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

ใชสิ้นคา้ 

เป็น

ตวักําหนด

วิธีการ 

33 
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34 

สินคา้ทีไ่ม่ซบัซอ้นทีก่าํหนดไวใ้น e-Catalog 

วสัดุ 

o กระดาษถา่ยเอกสาร หรือพมิพง์านทัว่ไป 

o ผงหมึก ตลบัผงหมึก (Toner) 

o แฟ้มเอกสาร 

o เทปปิดสาํหรบัการเขา้เล่ม 

o ซองเอกสาร 

ยา 

o Doxazosin ยารกัษาภาวะต่อมลูกหมากโต 

o Calcium carbonate ยาป้องกนัและรกัษาภาวะขาด

แคลเซียม 

โตะ๊และเกา้อ้ี

สํานกังาน 

o โตะ๊คอมพวิเตอร ์โตะ๊ทํางาน 

o เกา้อ้ีสํานกังานแบบมีลอ้ เกา้อ้ีสํานกังานแบบไม่มีลอ้ 



หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวนัที่ 24 ส.ค. 60 
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o กําหนดรายการพสัดุใน e-catalog เพิม่เติม อีก 20 รายการ 

1. ลวดเยบ็กระดาษ 11. เครื่องปรบัอากาศ 

2. คลิปดาํหนบีกระดาษ 12. เครื่องทํานํ้าเยน็แบบต่อท่อประปา 

3. ไมโครโฟน 13. เครื่องอบผา้แบบอุตสาหกรรม 

4. ตูล็้อกเกอร ์ 14. เครื่องซกัผา้อุตสาหกรรม 

5. ตูเ้ก็บเอกสาร 15. เครื่องสแกนเนอร ์

6. โทรทศัน ์ 16. เครื่องพมิพ ์

7. ลาํโพงหอ้งประชมุ 17. เครื่องคอมพวิเตอรส่์วนบุคคล แบบตั้งโตะ๊ 

8. เครื่องเยบ็กระดาษ 18. เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊ 

9. เครื่องถา่ยเอกสาร 19. เครื่องสาํรองไฟ (UPS) 

10. เครื่องขยายเสียง 20. เครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร ์



การดาํเนนิการของเจา้หนา้ที ่เมือ่ส้ินสุดการเสนอราคา (ขอ้ 38) 

กรณี 
มีผูเ้สนอราคา
ตํา่สุดเท่ากนั
หลายราย 

กรณี 

มผูีเ้สนอราคา 

รายเดียว 

กรณี 

ไม่มีผูเ้สนอราคา 

o ใหพ้จิารณาราคาตํา่สุด

ของผูที้่เสนอราคาเขา้สู่

ระบบในลําดบัแรก 

o เป็นผูช้นะการเสนอราคา 

2 1 3 
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o ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ 

เพือ่พจิารณารบัราคาได ้

o ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ใหย้กเลิก 

แลว้ดําเนินการ e-market ใหม่ 

o หรือ จะใชวิ้ธีคดัเลือก หรือวิธี

เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(1)(ก) 

หรือ (2)(ข) ก็ได ้ 

o เวน้แต่ หน่วยงานของรฐัจะซ้ือหรือจา้ง

โดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ดว้ย

เหตุอื่นใหเ้ริม่กระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่

โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 

o หากเห็นว่าราคา 

มีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐั 



o ใหต่้อรองราคาผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

o หากต่อรองราคาแลว้ ราคาท่ี

เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง หรือสูงกว่า แต่ไม่เกิน

รอ้ยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจา้ง หรือต่อรองราคาแลว้ไม่

ยอมลดราคา แต่ส่วนท่ีสูงกว่า

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งไม่เกินรอ้ย

ละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 

o ถา้เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอ

ราคารายนั้น 

o ถา้ทําตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล 

o ใหแ้จง้รายท่ีเสนอราคาถูกตอ้งตรง

ตามเงือ่นไขท่ีกาํหนดทุกรายผ่านทาง

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สนอราคา

ใหม่พรอ้มกนั 

o โดยใหย้ืน่ผ่านใบเสนอราคาผ่านทาง

ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ภายในเวลาท่ี

หน่วยงานของรฐักาํหนด 

o หากรายใดไม่ยืน่ ถอืว่ายงัคงยืนราคา

เดิม หากการเสนอราคาครั้งใหม่ราย

ตํา่สุดเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือสูงกว่าไม่เกินรอ้ยละ 10 ของวงเงิน

ท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 

o ถา้เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้

เสนอซ้ือหรือจา้งจาก ผูเ้สนอราคารายนั้น 

o ถา้ดําเนินการตาม (2) 

แลว้ไม่ไดผ้ล 

o ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี

เพือ่ยกเลิกการซ้ือหรือจา้งใน

ครั้งน ั้น 

o ทั้งนี้  การซ้ือหรือจา้งครั้ง

ใหม่ใหน้าํความในขอ้ 38 

วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 
 

  

  

 
การต่อรองราคากรณีผูช้นะราคาเสนอราคาสูงกว่าวงเงิน

งบประมาณ (ขอ้ 39)    
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1 3 



ขอ้ 41   “ใหเ้จา้หนา้ที”่ 

 รายงานผลการพจิารณาและความเห็น

พรอ้มดว้ยเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทั้งหมด  

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที ่เพือ่พจิารณาให้

ความเห็นชอบ/ 

ขอ้ 41-42 การรายงานผลการพจิารณา 

ต่อผูมี้อํานาจอนุมติัสัง่ซ้ือ หรือสัง่จา้ง 
 

ขอ้ 42 เมือ่หวัหนา้หน่วยงานฯ 

เห็นชอบและอนุมติัสัง่ซ้ือ/จา้งแลว้ 

“ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที”่  

ประกาศผลผูช้นะการซ้ือการจา้ง/

แจง้ผลการพจิารณาตามแบบที่

กรมบญัชีกลางกําหนด 

 
ใหแ้จง้ผูเ้สนอราคา 

ทุกรายทราบ  

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบญัชีกลาง 

ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรฐันั้น 

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์ 

(e - mail)  

38 
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เป็นสนิคา้หรืองานบริการทีไ่ม่ไดก้าํหนดไว ้

ในระบบขอ้มลูสนิคา้ (e – catalog) 
  

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e – bidding)  

 

 มีวงเงินทีใ่ช ้

ในการซ้ือหรือ

จา้งครั้งหนึง่เกิน 

500,000 บาท  

โดยให ้ดาํเนินการในระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Bidding : e – bidding)  

ตามวธีิการทีก่รมบัญชกีลางกาํหนด 
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1 



ผูค้า้ 

 

 

 

 

 

ร่างประกาศ 

ประกวดราคา ฯ 

จดัทํา 

ผูป้ระกอบการ 

เผยแพร่ 

ประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผล 

ประกาศผล 

ผูช้นะราคา 

แผนผงั e-Bidding 

หน่วยงาน 

ของรฐั 

การวิจารณ ์ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน 

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลา้น จะใหวิ้จารณห์รือไม่ก็ได ้

วงเงินเกิน 5 ลา้นข้ึนไป  ตอ้งใหวิ้จารณ ์

1 

2 

3 

6 

ดาวนโ์หลดเอกสาร 

(กรณีขายเอกสาร ตอ้งซ้ือ

เอกสารประกวดราคาก่อน 

จึงจะดาวนโ์หลดได)้ 

วงเงินเกิน 5 ลา้น ตอ้งวาง
หลกัประกนัการเสนอราคา 
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4 

 แสดงความ

คิดเห็น 
เสนอราคาผ่านระบบ 

 

5 



ขอ้ 43 การจดัทําเอกสารวิธีประกวดราคา 

e – bidding  

oใหเ้จา้หนา้ที ่
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วิธี

ปฏิบติั 



ขอ้ 44 กรณีมีความจําเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจา้งจะตอ้งกําหนด 

ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนาํตัวอยา่งพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่ทดลอง/ 

ทดสอบ/นาํเสนองาน หรือรายละเอียดทีเ่ป็นสาระสาํคัญ 

มาประกอบการพจิารณาการเสนอราคา 

 ใหก้าํหนดใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอ นาํเอกสารหรือ

รายละเอียดนั้น “พรอ้มสรุปจํานวนเอกสารหรือ

รายละเอียด” ดงักล่าว 

 มาส่ง ณ ทีทํ่าการของหน่วยงานของรฐัในภายหลงั  

ตามวนั และเวลา ณ สถานทีที่ห่น่วยงานฯกาํหนด  

โดยใหล้งลายมือชื่อของผูย้ืน่ขอ้เสนอพรอ้มประทบั 

ตรา (ถา้มี) กาํกบัในเอกสาร หรือรายละเอียดนั้น

ดว้ย 

วิธี

ปฏิบติั 

วนัที่กําหนดใหส่้งมา 

วนัใดวนัหนึง่ภายใน 5 วนัทําการ  

นบัถดัจากวนัเสนอราคา 
 

เวน้แต่ ไม่อาจดาํเนนิการวนัใด  

วนัหนึง่ได ้ใหก้าํหนดมากกว่า1วนัได ้

แต่จํานวนวนัดงักล่าวตอ้งไม่เกิน  

5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา 

ทั้งนี้   

ใหร้ะบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์            

ใหช้ดัเจน 

 

หากเห็นว่าเอกสารมีปริมาณมาก และเป็นอุปสรรค 

ของผูย้ืน่ขอ้เสนอในการนาํเขา้ระบบอิเล็กทรอนกิส ์
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หัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่าํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

การรับฟัง 

ความคดิเห็น 

ไม่มีผู้เสนอ 

ความคดิเห็น 

 มีผู้เสนอ 

ความคดิเห็น 

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ 
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ) 

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี

ความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง

โดยตรง โดยเปิดเผยตวั 

การรับฟงความคิดเหน็รางขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะ 

พรอมรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรอืจาง 
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ไม่ควรปรับปรุง 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดทาํรายงานพร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ

หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาํเนินการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ  

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

เม่ือดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดทาํ

รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ปรับปรุง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่นําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ

หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปรับปรุง  

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ 

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น 

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

 กรณมีผู้ีเสนอ 

ความคดิเห็น 

การรับฟงความคิดเหน็รางขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะ พรอม

รางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจาง 
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วงเงินเกิน 500,000 ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 

การกําหนด

ระยะเวลา

การเผยแพร่

ประกาศ 

ขอ้ 51 การเผยแพร่เอกสาร  

ใหคํ้านึงถงึระยะเวลาในการใหผู้ป้ระกอบการเตรียมการจดัทําเอกสารเพือ่ยืน่ขอ้เสนอ

ดว้ยตาม เงือ่นไขการซ้ือการจา้งครั้งหนึง่วงเงิน  ดงัน้ี  

ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทําการ 

วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000  

วงเงินเกิน 10,000,000 ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 

วงเงินเกิน 50,000,000 บาทข้ึนไป 

 

ไม่นอ้ยกว่า 10 วนัทําการ 

ไม่นอ้ยกว่า 20 วนัทําการ 

ไม่นอ้ยกว่า 12 วนัทําการ 
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รฐัวิสาหกิจใดจะกาํหนดแตกต่าง ใหเ้สนอต่อ คกก.วินจิฉยั เห็นชอบและรายงาน สตง. 



“เพือ่ประกนัความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือผูใ้หบ้ริการ” 

ไม่ปฏิบติัตามกระบวนการซ้ือหรือจา้ง 

 ใหห้น่วยงานของรฐักําหนด “หลกัประกนัการเสนอราคา” 

 สําหรบัการซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Bidding) 

 ที่มีวงเงินซ้ือหรือจา้งหรือค่าก่อสรา้งเกิน 5 ลา้นบาท  

โดยใหใ้ชห้ลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใด ดงัต่อไปน้ี 

ในการจดัทําเอกสารประกาศe-Bidding ใหก้ําหนดใหผู้เ้สนอราคานาํ

หลกัประกนัมาวางในอตัรารอ้ยละ 5 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรร ดงัน้ี 

(1) เช็คหรือดราฟทที์่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัที่ที่ใชเ้ช็ค                 

หรือดราฟท ์นั้นชําระต่อเจา้หนา้ที่ หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน 3 วนัทําการ 

 (2) หนงัสือค้ําประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามตวัอย่างที่

คณะกรรมการนโยบาย กําหนด  

(3) 

ขอ้ 166  

ระเบยีบฯ วิธี e-Bidding ใหผู้เ้สนอราคาวางหลกัประกนัการเสนอราคา 
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(4) หนงัสือค้ําประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรพัยที์่ไดร้บัอนุญาต

ให ้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ําประกนั 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ  

โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือค้ําประกนัของธนาคาร 

ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

(3) พนัธบตัรรฐับาลไทย  

ขอ้ยกเวน้ 

• กรณีเป็นการยืน่ขอ้เสนอจากต่างประเทศ สําหรบัการประกวดราคานานาชาติ 

• ใหใ้ชห้นงัสือค้ําประกนัของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลกัฐานดีและหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัเช่ือถอืเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาไดอี้กประเภทหนึง่  
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(1) จดัพมิพใ์บเสนอราคาและ

เอกสารการเสนอราคาของ 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอ ทุกราย 

จากระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส ์

 จํานวน 1 ชดุ โดยให ้กรรมการ 

ทุกคนลงลายมือช่ือกํากบัไว ้

ในใบเสนอราคาและเอกสารการ

เสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ทุกแผ่น  

ขอ้ 55 เมือ่สิ้ นสุดการเสนอราคา  

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ดาํเนนิการดงันี้   

(2) การตรวจสอบ 

- ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการมีผลประโยชนร่์วมกนั 

- เอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ  

- พสัดุ ตวัอย่าง (ถา้มี) หรือพิจารณาการนาํเสนองาน

ของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย  

- เอกสารหรือรายละเอียดทีก่าํหนดใหจ้ดัส่งภาย

หลงัจากวนัเสนอราคา 

- คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ม่มีผลประโยชนร่์วมกนั และ

ยืน่เอกสาร เสนอราคาครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิหรือเสนอพสัดุทีม่ี

รายละเอียดคุณลกัษณะ เฉพาะทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง 

ตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐักาํหนดไวใ้นประกาศ

และเอกสารเชิญชวน 
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การซ้ือ/จา้งที่ตอ้งคํานงึถงึเทคโนโลยี

ของพสัดุที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกนั  

กรณีนี้   

คกก. ยงัไม่ตอ้งพมิพใ์บเสนอราคา

จนกว่าจะดําเนนิการตามขอ้ 83(3) 

แลว้เสร็จ 



1. ตามเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

ตามทีก่าํหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน  

2. ตามเกณฑก์ารพิจารณาผลทีห่น่วยงานของ

รฐักาํหนดไว ้ 

  3. โดยใหจ้ดัเรียงลําดบัผูที้เ่สนอราคาตํา่สุด 

หรือผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

 ในกรณีทีผู่ที้ค่ดัเลือกไวไ้ม่ยอมเขา้ทําสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในเวลาทีก่าํหนด 

 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผูที้เ่สนอราคาตํา่

รายถดัไป หรือผูที้ไ่ดค้ะแนนรวมสูงรายถดัไป

ตามลําดบัแลว้แต่กรณี 

(3) ใหพ้จิารณาคดัเลือกพสัดุหรือ

คุณสมบติัของผูยื้น่ขอ้เสนอที่

ตรวจสอบตาม (2) และพจิารณา

คดัเลือกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑ ์

 

(ต่อ)  หนา้ทีค่ณะกรรมการ  e-bidding 
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 ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบ  

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (e - mail)  

 ประกาศผลผูช้นะในwebsiteของกรมบญัชีกลาง 

และของหน่วยงานของรฐัตาม 

 และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ

หน่วยงานของรฐันั้น 

การประกาศ

ผลผูช้นะราคา 

ขอ้ 59  
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เมือ่ผูมี้อํานาจอนุมติั

สัง่ซ้ือสัง่จา้งแลว้  

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่

แจง้ผลการพจิารณา 

(4) ใหจ้ดัทํารายงานผลการ

พจิารณาและความเห็นขอ

ความเห็นชอบหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั 

 

(ต่อ)  หนา้ทีค่ณะกรรมการ  e-bidding 

  การรายงานผลอย่างนอ้ยใหใ้หมี้รายการดงันี้  

(ก) รายการพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง 

(ข) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอ ราคาที่เสนอ และขอ้เสนอของผู ้

ยืน่ขอ้เสนอทุกราย 

(ค) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผูมี้

ผลประโยชนร่์วมกนั 

(ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑ์

การใหค้ะแนน 

(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนน

ขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายพรอ้มเหตุผลสนบัสนุนใน

การพจิารณา 



วิธีสอบราคา 
 

วิธีที ่3 
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คือ การซ้ือหรือจา้งครั้งหนึง่ ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 – ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

  

ขอ้ 32 วิธีสอบราคา  

จําเป็นจะกําหนดวงเงินการซ้ือหรือจา้งตามขอ้ 30 ขอ้ 31  

หรือขอ้ 32 แตกต่างไปจากที่กําหนดไวใ้นระเบยีบน้ี  

ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการวินิจฉยัเพือ่ขอความเห็นชอบ  

และเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหร้ายงาน 

สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบดว้ย 

ทั้งน้ี ใหเ้จา้หนา้ที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซ้ือหรือ

จา้งดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์               

ไวใ้นรายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22  ดว้ย 

เงือ่นไข 
ใหก้ระทาํไดใ้นกรณทีีห่น่วยงานของรัฐนัน้ 

ตัง้อยูใ่นพื้นทีท่ีม่ขีอ้จาํกัดในการใชสั้ญญาณอินเตอร์เน็ต ทาํให ้

ไม่สามารถดาํเนินการผ่านระบบ e-Market  หรือ e-Bidding ได ้ 

ขอ้ 33 

รฐัวิสาหกิจใด 

 
52 



วิธีสอบราคา  
ขอ้ 61 ใหเ้จา้หนา้ที ่

จดัทําเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีสอบ

ราคาพรอ้มประกาศเชิญชวน 

 ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด  

 เวน้แต่  

 หวัหนา้หน่วยงานของรฐั เห็นว่า  

จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ  

หรือไม่รดักุมพอ  

ถา้จําเป็นตอ้งมีขอ้ความ หรือรายการ

แตกต่างไปจากแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมี

สาระสําคญัตามที่กําหนดไว ้ในแบบ

และไม่ทําใหห้น่วยงานของรฐั

เสียเปรียบ  

 ก็ใหก้ระทําได ้ 

ก็ใหส่้งร่างเอกสาร

สอบราคาไปให ้

สํานกังานอยัการสูงสุด 

ตรวจพจิารณาก่อน  

วิธีทํา 

1 

ขั้นตอนที่ 1 
การทําเอกสารสอบราคา 
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54 

การกาํหนดวนั เวลาการยืน่ขอ้เสนอในเอกสารสอบราคา 

ใหก้ําหนดเป็น 

วันถดัจากวันสุดทา้ยของ

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ

และเอกสารซ้ือ/จา้ง 

โดยกําหนดเป็นวนั เวลาทําการ 

 เพยีงวนัเดียว 

การกาํหนดวนั เวลาการเปิดซองขอ้เสนอวิธีสอบราคา 

ใหก้าํหนดเป็น 

วนั เวลาทาํการ ถดัจากยืน่ขอ้เสนอ 



 

โดยใหน้าํความในขอ้ 46 และขอ้ 47 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(กรณีลงประกาศใหวิ้จารณไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนัทําการ 

หากมีผูวิ้จารณ ์ใหวิ้จารณโ์ดยเปิดเผยตวัผ่านเว็บไซตห์น่วยงาน) 

ขอ้ 62 วิธีสอบราคา อาจนาํร่างประกาศและร่างเอกสาร 

เผยแพร่เพือ่รบัฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

ขอ้ 63 ใหเ้จา้หนา้ที ่

 เผยแพร่ ประกาศสอบราคาใน website ของ

กรมบญัชีกลางและของ หน่วยงานของรฐั 

 เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทําการ 

ในกรณีที่มีการให ้หรือขายเอกสารสอบราคา ใหน้าํความในขอ้ 49 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม ใหก้รมบัญชกีลางจัดส่งประกาศและเอกสารการซ้ือหรือการจา้งดว้ยวธีิสอบราคา

ของ หน่วยงานของรัฐ ใหส้าํนักงานการตรวจเงินแผ่นดนิผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

เพิม่

ใหม่ 
2 

3 

55 

จดัทํารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22

เมือ่ หน.หน่วยงาน เห็นชอบรายงานแลว้ 

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่  

4 



ขอ้ 66 การซ้ือหรือจา้งพสัดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจา้ง 

ดว้ยวิธีสอบราคาที่จะตอ้งมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่  

-ใหห้น่วยงานของรฐักําหนดวนั เวลา และสถานที่ในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการ

ช้ีแจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาดว้ย ก่อนวนัปิดรบัซองสอบราคา  

ใหเ้จา้หนา้ที่

ผูร้บัผิดชอบ 

การช้ีแจงรายละเอียด และสถานที ่วิธีสอบราคา 

หากหน่วยงานของรฐัเห็นว่า มีความจําเป็นที่จะตอ้งกําหนดรายละเอียดเพิม่เติมหรือมีการช้ี

สถานที่อนัเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคญัซ่ึงมีไดก้าํหนดไวใ้นเอกสารสอบ

ราคาตั้งแต่ตน้ใหห้น่วยงานของรฐัจดัทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิม่เติม   

5 

6 

การทําเอกสารสอบราคาเพิม่เติม 
เพิม่ใหม่ 
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จดัทําบนัทึก การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่เป็นลายลกัษณ์

อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐานทุกครั้ง ถา้มีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้

หน่วยงานของรฐัพจิารณาเลือ่นวนั เวลา รบัซอง การปิด การรบั

ซอง และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีดว้ย  



ขอ้ 61 ใหก้ําหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการขอรบัหรือขอซ้ือเอกสาร           

สอบราคา ณ สถานที่ทีห่น่วยงานของรฐักําหนดไดต้ั้งแต่ 

วนัเริ่มตน้ประกาศเชิญชวน จนถงึวนัสุดทา้ยของการประกาศเชิญชวน  

 การกําหนดวนั เวลา ในการยืน่ขอ้เสนอ  
ใหก้ําหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ ประกาศและ

เอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีสอบราคา โดยกําหนดเป็นวนั เวลาทําการ 

เพยีงวนัเดียว  

 ใหผู้ร้บัหรือผูซ้ื้อ เอกสารสอบราคาในการสอบราคาครั้งก่อน  

มีสิทธิขอรบัเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ตอ้งเสียค่าซ้ือเอกสารสอบราคาอีก  

ขอ้ 69 เมือ่ถงึกําหนดวนัยืน่ซองสอบราคา  

“หา้ม มิใหร่้นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลงกําหนดวนัยืน่ซองสอบราคา”  

ขอ้ 64 ถา้มีการยกเลิกการสอบราคาครั้งน ั้น และมีการสอบราคาใหม่  กรณียกเลิก 

ผูเ้คยซ้ือไม่

ตอ้งซ้ือ

เอกสารใหม่ 

เมือ่ถงึกําหนด

วนัยืน่ซอง 

หา้มร่น/เลือ่น 

กําหนดวนั

ยืน่ซอง ถดั

จากวนั

สุดทา้ยที่

เผยแพร่

ประกาศ 
57 



ขอ้ 68 การยืน่ขอ้เสนอวิธีสอบราคา  

ผูยื้น่ขอ้เสนอจะตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถงึประธานคณะกรรมการ

พจิารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถงึหน่วยงานของรฐั

ผูดํ้าเนินการสอบราคา  โดยยืน่โดยตรงต่อหน่วยงานของรฐั พรอ้ม

รับรองเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มาพรอ้มกับซองใบเสนอราคาว่า

เอกสารดังกล่าวถกูตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ  

ขั้นตอนที่ 2 

ผูยื้น่ขอ้เสนอ 

เจา้หนา้ที ่

 

ใหล้งรบัโดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาที่รบัซอง 

 ในกรณีที่ผูยื้น่ขอ้เสนอ มายืน่ซอง ใหอ้อกใบรบัใหแ้ก่ผูยื้น่ซอง             

ส่งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ที่ทนัที  
 

ใหเ้ก็บรกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง  

  หวัหนา้

เจา้หนา้ที ่

 เมือ่พน้กําหนดวนัและเวลาการยืน่ขอ้เสนอใหส่้งมอบซองเสนอราคา

ทั้งหมด และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่ไดเ้ก็บรกัษาไว ้ 

 พรอ้มทั้งรายงานผลการรบัซองสอบราคา 

 ต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคาโดยพลนั 58 



ขอ้ 70 เมือ่ถงึกําหนดเปิดซองสอบราคา  

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา ดําเนนิการดงันี้   

ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ ของ 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย 

ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือ

ช่ือกํากบัไวใ้นใบเสนอราคาและ

เอกสารทุกแผ่น  

(1) เปิดซองใบ

เสนอราคา 

(2) ตรวจสอบ

การมี

ผลประโยชน์

ร่วมกนั 

ตรวจเอกสาร

หลกัฐานการเสนอ

ราคาต่างๆ และ

พสัดุ ตวัอย่าง              

(ถา้มี) ของผูย้ืน่

ขอ้เสนอทุกราย  

คดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ม่มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน และยืน่เอกสาร 

ครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิหรือเสนอพสัดุ

ครบถว้น ถกูตอ้ง ตามเงือ่นไขที่

หน่วยงานของรฐักาํหนดไวใ้นเอกสาร

สอบราคา 59 

ขอ้ 69เมือ่ถงึกําหนดวนัยืน่ซองสอบราคา  

หา้มร่น เลือ่น เปลีย่นแปลงวนัยืน่ซอง 



ถา้มีผูที้่เสนอราคาตํา่สุดเท่ากนั

หลายราย ใหเ้รียกผูที้่เสนอราคา

เท่ากนัดงักล่าวมาขอใหเ้สนอ

ราคาใหม่พรอ้มกนั 

(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบติัของผูยื้น่ขอ้เสนอที่

ตรวจสอบตาม (2) และตามเกณฑก์ารพจิารณาที่

กําหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน ตามเกณฑ์

การพจิารณาผล ที่หน่วยงานของรฐักําหนดไว ้ 

แลว้ใหจ้ดัเรียงลําดบั   

ผูที้่เสนอราคาตํา่สุด 

หรือ ไดค้ะแนนรวม

สูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

ในกรณีทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีค่ดัเลือกไวไ้ม่ยอมเขา้ทําสญัญาหรือขอ้ตกลง 

ใหพ้จิารณารายตํา่รายถดัไป  

หรือผูที้่ไดค้ะแนนรวมสูงราย

ถดัไปตามลําดบั แลว้แต่กรณี  

(4) จดัทํารายงานผลการพจิารณาเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้

เจา้หนา้ที่ โดย ใหน้าํความในขอ้ 55 (4) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ดว้ยวิธี   

ยืน่ซอง

เสนอ

ราคา  

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูยื้น่ขอ้เสนอ 
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ขอ้ 71 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

กรณีมีผูเ้สนอราคารายเดียว/ถูกตอ้งรายเดียว 

ยกเลิก 

การสอบ

ราคา 
ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่  

ใหต่้อรองราคา

กบัผูยื้น่ขอ้เสนอ 

รายนั้น 

 เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัต่อไป  

 แต่ถา้คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา

พจิารณาแลว้เห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ

ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลกิการสอบราคา 

61 



 แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาแลว้

เห็นว่า  

หากดําเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่ 

***อาจไม่ไดผ้ลดี****  

 

 ในกรณีทีไ่ม่มีผูเ้สนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรง 
ตามเงือ่นไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา    

 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่  

 เพือ่ดําเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่  

ยกเลิก 

จะสัง่ใหด้าํเนนิการซ้ือหรือจา้ง

โดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 

(1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ตาม มาตรา 56 (2) (ก) 

แลว้แต่กรณีก็ได ้

 เวน้แต่หน่วยงานของรฐัจะใชวิ้ธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน 

 ใหเ้ริ่มกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดยการจดัทํารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง 

ตามขอ้ 22 
62 



ขอ้ 72 การประกาศผลวิธีสอบราคา 

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการพจิารณา 

ตามขอ้ 69 (4) และผูมี้อํานาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้งแลว้  

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ 

ประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

และของหน่วยงานของรฐั 

ปิดประกาศ ณ 

สถานที่ปิดประกาศ

ของหน่วยงานของรฐั 

ขอ้ 73 การสอบราคานานาชาติใหน้าํวิธีการประกวดราคานานาชาติ 

ตามขอ้ 60 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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วิธีคดัเลือก  
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ขอ้ 74 เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือ

หรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก ดําเนินการดงัต่อไปนี้  

     (1) จดัทําหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติัตรงตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐักําหนด ไม่นอ้ยกว่า  

3 ราย ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติัตรงตามที่กําหนดนอ้ยกว่า 3 ราย โดยให้

คํานึงถงึการไม่มีผลประโยชนร่์วมกนัของผูที้่เขา้ยืน่ขอ้เสนอ พรอ้มจดัทําบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการที่คณะกรรมการ

มีหนงัสือเชิญชวน 

     (2) การยืน่ซองขอ้เสนอและการรบัซองขอ้เสนอ ใหด้ําเนินการตามขอ้ 68 โดยอนุโลม 

     (3) เมือ่ถงึกําหนดวนั เวลาการรบัซองขอ้เสนอ ใหร้บัซองขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการ

ไดมี้หนงัสือเชิญชวนเท่านั้น พรอ้มจดัทําบญัชีรายช่ือผูม้ายืน่ขอ้เสนอ  

           เมือ่พน้กําหนดเวลารบัซองขอ้เสนอ หา้มรบัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุตวัอย่าง ตามเงือ่นไขที่กําหนด

ในหนงัสือเชิญชวนเพิม่เติมจากผูย้ืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ กรณีการซ้ือหรือจา้งใดมีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพ

ของการซ้ือหรือจา้งที่จะตอ้งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนาํตวัอย่างพสัดุมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือทดสอบ หรือนาํเสนองาน หรือ

ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนาํเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลงัจากวนัยืน่ซองขอ้เสนอ  

     (4) เมือ่ถงึกําหนดวนั เวลาการเปิดซองขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากบัไวใ้นใบเสนอราคาและ

เอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกแผ่นและใหน้าํความในขอ้ 55 (2) – (4) มาใชบ้งัคบักบัการ

ดําเนินการพิจารณาคดัเลือกผูช้นะการซ้ือหรือจา้งหรือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม  

วิธีคดัเลือก  
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ขอ้ 75 หากปรากฏว่ามีผูยื้น่ขอ้เสนอเพยีงรายเดียวหรือมีผูยื้น่ขอ้เสนอหลายราย

แต่ถูกตอ้งตรงตามเงือ่นไขที่กําหนดในหนงัสือเชิญชวนเพยีงรายเดียว ให้

คณะกรรมการดําเนินการตามขอ้ 56 โดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ไม่มีผูยื้น่ขอ้เสนอหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามเงือ่นไขที่กําหนด

ในหนงัสือเชิญชวน  

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่ยกเลิกการคดัเลือกครั้ง

นั้น และจะดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ก) ก็ได ้

 ถา้ปรากฏว่าราคาของผูยื้น่ขอ้เสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือ

จา้งยงัสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ใหค้ณะกรรมการเรียกผูยื้น่ขอ้เสนอรายนั้นมา

ต่อรองราคา โดยใหดํ้าเนินการตามขอ้ 57 หรือขอ้ 58 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

วิธีคดัเลือก  
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วิธีคดัเลือก  

   ขอ้ 76 ในกรณีการจา้งตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1) (ช) หากไม่สามารถดําเนนิการ

ตามปกติได ้ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหผู้ป้ระกอบการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนคิเพือ่

พจิารณาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการก่อนพจิารณาดา้นราคา แลว้ใหค้ณะกรรมการ

พจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอดา้นเทคนคิที่ดีที่สุดแลว้จดัลําดบั หลงัจากนั้นใหเ้ชิญผูที้่ยืน่

ขอ้เสนอดา้นเทคนคิที่ดีที่สุดมายืน่ขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม 

หากเจรจาไม่ไดผ้ล ใหเ้จรจากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนคิที่ดีที่สุดรายถดัไป 

  หากดําเนนิการตามวรรคหนึง่ แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่พจิารณายกเลิกการจา้งในครั้งนั้นและจะสัง่ให้

ดําเนนิการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก) ก็ได ้

  ขอ้ 77 ใหน้าํความในขอ้ 42 มาใชบ้งัคบักบัการประกาศผลผูช้นะการซ้ือ

หรือจา้งหรือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกโดยวิธีคดัเลือก โดยอนุโลม  
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วิธีเฉพาะเจาะจง  
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ดาํเนนิการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัทําหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัตรงตาม

เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐักาํหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้าํเนนิการดงัต่อไปนี้  

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก 

 

 (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก) 

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการทีมี่อาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรงหรือ

จาก ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

หรือวิธีคดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายืน่เสนอราคา 

- ทั้งนี้  หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายทีเ่ห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาทีป่ระมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทําได ้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

(ค) มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติั

โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นตวัแทน

จําหน่ายหรือ 

ตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอื่นทีจ่ะใชท้ดแทนได ้

(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ค) (ง)  

-ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้น

โดยตรงมายืน่เสนอราคา 

- หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาใน

ทอ้งถิน่ หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าที่  

จะทําได ้

(ง) มีความจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดย

ฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยัหรือภยั

ธรรมชาติ และการจดัซ้ือจดัจา้งโดย

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจทําใหเ้กิดความเสียหาย

รา้ยแรง 
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่

ไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมี

ความจําเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง

เพิม่เติมโดยมูลค่าของพสัดุที่จดัซ้ือ

จดัจา้งเพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่า

พสัดุที่ไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 

(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (จ) 

-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงั

ไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ 

- เพือ่ขอใหมี้การซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาที่ตํา่กว่า

หรือราคาเดิมภายใตเ้งือ่นไขที่ดีกว่าหรือเงือ่นไขเดิม โดยคํานงึถงึ

ราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงานของรฐั 

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด 

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ

ต่างประเทศ 

(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ใหด้ําเนนิการโดย

วิธีเจรจาตกลงราคา 

(ช) ที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้งที่

จําเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 

 

 (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ช) ใหเ้ชิญเจา้ของ

ที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่

เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าที่จะทําได ้
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีกําหนด        

ในกฎกระทรวง 

 

กฎกระทรวง 

กําหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

และกําหนดวิธีการจดัซ้ือจัดจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ. 2560 

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร 

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส 

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา 

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม 

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

(2) จดัทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหน้าํความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

กฎกระทรวง 
กาํหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้ง  

ท่ีไม่ทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ 

พ.ศ. 2560 

ขอ้ 1 การจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ งานบริการ หรืองานก่อสรา้ง ท่ีมีการผลิต จําหน่าย 

ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งครั้งหนึง่ไม่เกิน 

500,000 บาท ใหใ้ชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง 

ขอ้ 2 .................................................. 

 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

(ข) การจดัซ้ือจดัจา้ง

พสัดุท่ีการผลิต จําหน่าย 

หรือใหบ้ริการทัว่ไป และ 

มีวงเงินในการจดัซ้ือจดั

จา้งครั้งหนึง่ไม่เกิน 

วงเงินตามท่ีกาํหนด   

ในกฎกระทรวง 

วิธีปฏิบติั 

ตามระเบยีบ

กระทรวงการคลงัฯ 

ขอ้ 79 

 

         กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ใหเ้จา้หนา้ท่ีเจรจาตกลงราคากบั

ผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรง แลว้ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีซ้ือหรือ

จา้งไดภ้ายในวงเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ตามขอ้ 24 

         การซ้ือหรือจา้งตามวรรคหนึง่ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนโดย

ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติไดท้นั ใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้

รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนั้นดาํเนินการไปก่อนแลว้รีบรายงานขอความเห็นชอบ

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั และเมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

ใหถ้ือว่ารายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม 



ผูมี้อํานาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 

ผูมี้อํานาจสัง่ซ้ือ หรือสัง่จา้งพสัดุโดยวิธีใด ตามพระราชบญัญติัน้ี  

จะเป็นผูดํ้ารงตําแหน่งใด และภายในวงเงินเท่าใด  

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรี กาํหนด 

มาตรา 15 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

ระเบยีบฯที่รมต.กําหนด ในขอ้ 84 85 และ 86 

ผูมี้อํานาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 200 ลา้นบาท 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

ผูมี้อํานาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 100 ลา้นบาท 

ผูมี้อํานาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 50 ลา้นบาท 

ขอ้ 87 ผูมี้อํานาจเหนอืชั้นข้ึนไปอีกหนึง่ชั้นใหเ้ป็นไปตามบญัชีแนบทา้ยระเบยีบนี้  

รฐัวิสาหกิจใด จะกําหนดแตกต่าง ใหเ้สนอขอความเห็นชอบต่อ คกก.วินจิฉยั  

เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหร้ายงานสตง.ทราบดว้ย 
ขอ้ 88 
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ประเภทของผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน 

75 

1. ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แลว้แต่กรณี 

2. ราชการส่วนภูมิภาค ปลดักระทรวงตน้สงักดัของหน่วยงานของ

รฐัเจา้ของงบประมาณ 

3. ราชการส่วนทอ้งถิน่ ผูว่้าราชการจงัหวดั 

4. รฐัวิสาหกิจ คณะกรรมการของรฐัวิสาหกิจ 

5. มหาวิทยาลยัในกํากบัของรฐั สภามหาวิทยาลยั 

6. ส่วนราชการทีข่ึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการวุฒิสภา สํานักเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อาํนาจ

เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน  

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

ช้ันเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน แล้วแต่กรณ ี

8. กรณไีม่มผู้ีบงัคบับญัชา ผู้กาํกบัดูแล หรือผู้ควบคุม  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อาํนาจ

เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเอง 
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วงเงิน
เล็กนอ้ย 
ท่ีไม่ตอ้งทํา
ขอ้ตกลง 

มาตรา 

66 วรรคสอง 

เวน้แต่ 



หนงัสือคณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย. 60 

o มาตรา 114 บญัญติัใหผู้อุ้ทธรณต์อ้งเป็นผูซ่ึ้งไดย้ืน่
ขอ้เสนอแลว้แต่ไม่ไดร้บัการประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่
ไดร้บัการคดัเลือกเป็นคู่สญัญา 
o ในกรณีที่หน่วยงานไดทํ้าการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกแลว้ปรากฏว่า 
มีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว และผ่านการพิจารณา  
โดยหน่วยงานของรฐัพิจารณาแลว้เห็นควรใหผู้ย้ืน่
ขอ้เสนอรายนั้นเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐัได ้
o กรณีจึงไม่มีผูอุ้ทธรณต์ามนยัมาตรา 114 แต่อย่างใด 

77 

มาตรา 

114 

o เพือ่มิใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งของ

หน่วยงานของรฐัล่าชา้ และเพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัมาตรา 66 วรรคสอง 

o ยกเวน้การไม่ปฏิบติัตามระเบยีบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั

จา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 

2560 ขอ้ 161 วรรคสอง 

o ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมี 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอและผ่านการพิจารณา

เพียงรายเดียวและเป็นผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือกใหเ้ขา้เป็นคู่สญัญากบั

หน่วยงานของรฐัแลว้ 

o ใหห้น่วยงานของรฐัสามารถลงนาม

ในสญัญาไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหล่้วงพน้

ระยะเวลาอุทธรณ ์



กระบวนการพจิารณาอุทธรณ ์

ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกาศผล
เป็นผูช้นะ ใหยื้น่
อุทธรณภ์ายใน  
7 วนัทําการ นบัแต่
วนัประกาศผล 
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 

(ม.117) 

ผูอุ้ทธรณ ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  

7 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ี

ไดร้บัอุทธรณ ์

• กรณีเห็นดว้ย 

• ดําเนินการ 

ตามความเห็นนั้น 

ภายในเวลา 

• กรณีไม่เห็นดว้ย 

• รายงานไปยงั

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

ภายใน 3 วนัทําการ 

            (ม.118) 

หน่วยงานของรฐั 

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  

30 วนั (ไม่เสร็จ ขยายได ้  

2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั) 

• อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผล 

อย่างมีนยัสาํคญั ให้

ดําเนินการใหม่/เริม่จาก

ขั้นตอนตามท่ีเห็นสมควร 

• อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ 

ไม่มีผลอย่างมีนยัสาํคญั 

ใหด้ําเนินการต่อไป 

• การวินิจฉยัเป็นท่ีสุด 

• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

           (ม.119) 

 

คกก.พิจารณาอุทธรณ ์
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การทําสญัญา 

(พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93 - 99) 

(ระเบยีบฯ หมวด 5 ขอ้ 161 – 174) 



ขอ้ 161 กําหนดว่า “การลงนามในสญัญาในการซ้ือ

หรือจา้งตามระเบยีบนี้   

เป็นอํานาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั” 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งฯ พ.ศ. 2560 

หมวด 5 การทําสญัญาและหลกัประกนั  

ส่วนที ่1 สญัญา  

การลงนามในสญัญาตามวรรคหนึง่ 

 จะกระทําไดเ้มือ่พน้ระยะเวลาการอุทธรณ ์
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั  
80 



การทําสญัญา  ทําได ้ 2 ลกัษณะ 

ใหทํ้าตามตวัอย่างที่  

คกก.นโยบาย กําหนด  

ทําขอ้ตกลง 

เป็นหนงัสือไวต่้อกนั   

สัญญาทีจ่าํเป็นตอ้งมขีอ้ความแตกต่างไปจากแบบทีก่าํหนดแต่มสีาระสาํคัญตามแบบ

สัญญา/ไม่ทาํใหห้น่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ใหก้ระทาํได ้

เวน้แต่ เห็นว่าไม่รัดกุมเพยีงพอใหส่้งร่างใหส้าํนักงานอัยการสงูสุดพจิารณาเห็นชอบก่อนหรือ

ทาํตามแบบทีเ่คยผ่านการพจิารณาจากสาํนักงานอัยการสงูสุด ก็ได ้

81 

พ.ร.บ. 

มาตรา 93 

 

 กรณไีม่ไดท้าํสัญญาตามแบบ หรือไม่ไดส่้งร่างสัญญาใหส้าํนักงานอัยการสงูสุดพจิารณาก่อน 

ใหส่้งใหเ้ห็นชอบภายหลงัได ้ถา้ใหแ้กไ้ข ใหแ้กไ้ขสญัญาและถอืว่าสญัญานั้นมีผลสมบูรณ ์

- 
 กรณไีม่ไดท้าํสัญญาตามแบบ หรือไม่ไดแ้กไ้ขสัญญาตามความเห็นของสาํนักงานอัยการ

สงูสุดหรือคู่สัญญาไม่ยนิยอมแกไ้ขส่วนที่เป็นสาระสาํคญั หรือผิดพลาดอย่างรา้ยแรง ตาม

มาตรา 109 ใหถ้อืว่าสญัญานั้นเป็นโมฆะ  



-ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของหน่วยงานของรัฐ กระทาํไดเ้ฉพาะกรณดัีงต่อไปน้ี 

 ซ้ือ/จา้ง/โดยวิธีคดัเลือก กรณจีาํเป็นเร่งด่วนทีไ่ม่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรา 
56(1)(ค)/หรือ การจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเล็กนอ้ยตาม56(2)(ข) หรือ
(ง) จําเป็นตอ้งใชพ้สัดุฉุกเฉินเนือ่งจากอุบัติภยั หรือภยัธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ
อันตราย หรือ(ฉ)เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรฐั หน่วยงานใน
ต่างประเทศ หรือการ              จา้งปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจงทีม่วีงเงินไม่เกินที่
กาํหนดตามมาตรา 70(3)(ข)  

 การซ้ือ/จา้งจากหน่วยงานของรฐั 

 คู่สญัญา ส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้น ภายใน 5 วนัทําการ นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัทํา
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

 การเช่าที่ไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากการเช่า 

 กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(พ.ร.บ.มาตรา 96) กรณีทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนั 



กรณีทีไ่ม่ตอ้งทําสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ไวต่้อกนั
ก็ได ้(พ.ร.บ. มาตรา 96 วรรคสอง) 

ไดแ้ก่  

 (๑) วงเงินเล็กนอ้ยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

    แต่ตอ้งมหีลักฐานในการจัดซ้ือจัดจา้งนัน้ 

(๒) การออกกฎกระทรวง จะกําหนดวงเงินเล็กนอ้ยใหแ้ตกต่างกนัตามขนาด 

 หรือประเภทของหน่วยงานของรฐัก็ได ้  
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ใหส่้งสําเนาสญัญาที่มีมูลค่า 1 ลา้นบาทข้ึนไป 

ให ้สตง./สตง.ภูมิภาค แลว้แต่กรณี และ

กรมสรรพากร ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทําสญัญา/

ขอ้ตกลง โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ตามวิธีการ

ที่กรมบญัชีกลางกําหนด    

ระเบยีบฯ  

ขอ้ 164 



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ (ม.100) 
 การดําเนนิการตามสญัญา ใหผู้มี้อํานาจแต่งตั้ง  
    “คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ”  
                                                   รบัผิดชอบในการบริหาร  
                                             สญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

                                                   การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย  

                                                            จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใดเป็นผูต้รวจรบั  

                                                            พสัดุนั้นก็ได ้

                         (กฎกระทรวงกําหนดวงเงินไวที้่ 100,000 บาท) 

 ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

 ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจา้ง 
    หรือการบริหารพสัดุ 

ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด 



ภ
าย

ใน
 3

 ว
นัทํ

าก
าร

 

คณะกรรมกา

รตรวจรับ

พัสดุ 

(ครบองค์

ประชุม) 

มติองค์ประชมุ 

: บางคน 
ไม่รับมอบ 

มตอิงค์ประชุม 

: เหน็ว่า ถูกต้อง 

มติองค์ประชมุ 

: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือทราบ 

ทาํใบตรวจรับ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั 

ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1  

: รับพสัดไุว้  ถือว่าส่งมอบถกูต้อง  

ณ วนัท่ีส่ง :  ส่งมอบพัสดุให้ จนท.   

มตอิงค์ประชุม 

: เหน็ว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่วน 

รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ  

เพ่ือทราบและสัง่การ 

ทราบ 

(ตามมต)ิ 

 

สัง่การ 

 

แจ้ง

คู่สญัญ

า 

สัญญา 

ไม่ได้กาํหนด 

เป็นอย่างอ่ืน 

รับไว้เฉพาะท่ีถูกต้อง 

รายงาน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ทาํบันทกึความเหน็แย้ง 

เสนอหวัหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  งานซ้ือหรือจ้าง 



คณะกรรมกา

รตรวจรับ

พัสดุ 

งานจ้าง

ก่อสร้าง 

(องค์ประชมุ) 

ผู้ควบคุม

งาน รายงานหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐ เพ่ือทราบ 

ทําใบรับรองผลการปฏิบตังิาน 

อยา่งน้อย 2 ฉบบั 

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1  มตอิงค์ประชุม 

: เหน็ว่า ถูกต้อง 
ทัง้หมด / เฉพาะ

งวด 

มตอิงค์ประชุม 

: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐ  

เพ่ือทราบหรือส่ังการ 

ทราบ 

(ตามมต)ิ 

ส่ังการ 

แจ้ง

คู่สัญญ

า 

มตอิงค์ประชุม 

: บางคนไม่รับมอบ 

ทาํบันทกึความเหน็แย้ง 

เสนอหวัหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ เพื่อส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

: ถือว่าส่งมอบครบถว้น ณ วนัทีส่่ง 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  งานจ้างก่อสร้าง  
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ลงนาม ครบกาํหนด 

1 ธ.ค. 29 เม.ย. 
(วันศุกร์) 

ส่งงวดสุดท้าย (ครัง้ที่ 1) 

20 เม.ย. 
ส่ง 2 

20 ม.ิย. 

แจ้งผล 1 

2 พ.ค. 

แจ้งผล 2 

27 ม.ิย. 

ผล : งานไม่ถูกต้อง ผล : งานถูกต้อง 

มีผลย้อนหลังไปถงึวันที่ส่งมอบ 

ระยะเวลาท่ีเกิดปรบั (30 เม.ย. – 20 มิ.ย.)    =    X  วนั 

หกั ระยะเวลาตรวจรบั (21 เม.ย. – 2 พ.ค.)  =    Y   วนั 

จาํนวนวนัท่ีนําไปคาํนวณค่าปรบั                 =    Z   วนั 

Y 

X 

ค่าปรบั = 

อตัราค่าปรบัรายวนั x   Z 

Ex 1 
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ลงนาม ครบกาํหนด 

1 ธ.ค. 30 เม.ย. 
(วันเสาร์) 

ส่ง1 

2 พ.ค. 

ส่ง 2 

20 ม.ิย. 

แจ้งผล 1 

10 พ.ค. 

แจ้งผล 2 

27 ม.ิย. 

ผล : งานไม่ถูกต้อง ผล : งานถูกต้อง 

มีผลย้อนหลังไปถงึวันที่ส่งมอบ 

ระยะเวลาท่ีเกิดปรบั (3 พ.ค. – 20 มิ.ย.)    =    X  วนั 

หกั ระยะเวลาตรวจรบั (2 พ.ค. – 10 พ.ค.)  =    Y   วนั 

จาํนวนวนัท่ีนําไปคาํนวณค่าปรบั                 =    Z   วนั 

Y 

X 

ค่าปรบั = 

อตัราค่าปรบัรายวนั x   Z 

Ex 2 
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การบริหารพสัดุ 

(พ.ร.บ. หมวด 13 มาตรา 112 - 113) 

(ระเบยีบฯ หมวด 9 ขอ้ 202 - 219) 



“การบริหาร  
   พสัดุ” 

การเก็บ 

การบนัทึก 

การ

เบกิจ่าย 

การยมื 
การ

ตรวจสอบ 

การ

บาํรุงรกัษา 

การ

จําหน่าย 

(พ.ร.บ. มาตรา 4) 



ปลดักระทรวงการคลงั  
มีอํานาจในการสัง่เป็นผูท้ิ้งงาน 

สัง่ท้ิงงาน 

ผูยื้น่ขอ้เสนอ 

หรือคู่สญัญา 

 

-ใหแ้จง้เวียน 

 (1)หน่วยงานของรฐั 

(2)แจง้เวียนในระบบ e-GP 

(3)แจง้ผูถู้กท้ิงงานทราบ 

กรณีนิติบุคคลท้ิงงาน 

-ถา้การกระทําเกิดจาก

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อํานาจ

ดําเนินกิจการของนิติบุคคล 

ใหสั้ง่ทิ้ งงานบุคคลดังกล่าว

ดว้ย 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณา/การแจง้เวียนช่ือ ให ้รมต.

กําหนด 

เหตุแห่งการการรอ้งขอเพกิถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน 

พ.ร.บ.มาตรา 110 

มีฐานะการเงิน

มัน่คง 
มีการชําระภาษี

ถูกตอ้งตามกม. 

พน้กําหนดระยเวลา

ถูกท้ิงงานตามที่

รมต.กําหนด 

ผลของการ

ถูกสัง่เป็น 

ผูท้ิ้งงาน 

มาตรา 

109 

วรรคสอง  

มาตรา 

109 

วรรค

สาม 

มาตรา 109 วรรคสี ่

หา้มหน่วยงานของรฐั 

จดัซ้ือจดัจา้งกบัผูท้ิ้งงาน 

รวมถงึนติิบุคคล/ผูบ้ริหาร

นติิบุคคลดว้ย เวน้แต่ ไดมี้

การเพกิถอนช่ือแลว้ 

มาตรา 111 
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มาตรา ๑๒๐ - ๑๒๑ 

หมวด 15 
บทกําหนดโทษ 

 



บทกาํหนดโทษ (ม.๑๒๐) 



ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 

โทร. 0  2127  7000  ต่อ  

4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311 

หรือสอบถามผ่านช่องทาง 

 Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ” 
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