
Company Name

เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพือ่ตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ



 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

การบังคบัใช้ กองการพสัดุภาครัฐ
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ร่างระเบียบมี 10 หมวด

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างทีป่รึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุภาครัฐ

1. ข้อความทัว่ไป

10. การร้องเรียน

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างทีป่รึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ
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หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ราชการส่วนกลาง

• หมายถึง อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเป็นนิติบุคคล

ราชการส่วนภูมิภาค

• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวดั

ราชการส่วนท้องถิ่น
• หมายถงึ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

รัฐวสิาหกจิ
• หมายถงึ ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกช่ือ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

องค์การมหาชน

• หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

องค์กรอสิระ

• หมายถงึ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

• หมายถึง อยัการสูงสุด

หน่วยธุรการของศาล

• หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุตธิรรม เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ

• หมายถึง อธิการบดี

หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา

• หมายถึง เลขาธิการวฒิุสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการสถาบนั
พระปกเกลา้ เลขาธิการส านกังานสภาพฒันาการเมือง

หน่วยงานอสิระของรัฐ

• หมายถึง เลขาธิการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีนานะเทียบเท่า

หน่วยงานอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

• หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจดัตั้งหน่วยงานนั้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมอบอ านาจ (1)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ านาจส่ังซ้ือส่ังจ้างจะมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดกไ็ด้
ซ่ึงสังกดัหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั
โดยให้ค านึงถึงระดบั ต าแหน่ง หน้าที่
และความรับผดิชอบของผู้ทีไ่ด้รับมอบ

อ านาจเป็นส าคญั
(ผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่

ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้)

เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบอ านาจในการส่ังการและ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไป

เป็นล าดบั

กองการพสัดุภาครัฐ
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มอบอ านาจให้แก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอ านาจต่อไปได้ผู้มอบ

อ านาจ
แจ้ง

ได้รับความเห็นชอบ

มอบอ านาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

การมอบอ านาจ (2)

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลดัจังหวดั , 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดั
(ผู้ว่าฯ แจ้งผู้มอบอ านาจช้ันต้นทราบด้วย)

บุคคลอ่ืน



การมอบอ านาจ (3)

กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม

หน่วยงานของรัฐใด 
จะมอบอ านาจให้

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแทน

กใ็ห้กระท าได้

โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา
หลกัฐานการมอบอ านาจให้

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน
ทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (1)

ในกรณทีี่มีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงแผนการจัดซ้ือจดัจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
พร้อมระบุเหตุผลทีข่อเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องประกาศ
เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณจี าเป็นเร่งด่วน 
หรือเป็นพสัดุที่ใช้ในราชการลบั

2. กรณทีี่มีวงเงนิในการ
จดัซ้ือจดัจ้างตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงหรือมี
ความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ
โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ

ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณงีานจ้างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมั่นคงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมั่นคงของชาติ
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การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (2)
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัน
ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และใหปิ้ดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี

ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรันนั้นดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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การจัดท าร่างขอบเขตของงาน รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
แบบรูปรายการ

www.themegallery.com

กองการพสัดุภาครัฐ

ไม่ใช่งานก่อสร้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการ /เจา้หนา้ท่ี/

บุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าร่าง
ขอบเขตของงานฯ และก าหนด
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอ

-มีประกาศก าหนดมาตรนานลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

-ไม่มีประกาศก าหนดมาตรนานลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม  แต่มีผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์

งานก่อสร้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการ /เจา้หนา้ท่ี/

บุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าแบบรูป
รายการหรือจะด าเนินการจา้ง ตาม

หมวด 4



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

14

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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 เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
 ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
 ก าหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ
 วธีิจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลทีต้่องซ้ือ/จ้างโดยวธีิน้ัน
 หลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น

ในการซ้ือหรือจ้าง การออกเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
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กองการพสัดุภาครัฐ



คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง
คณะกรรมการ
พจิารณาผล

การประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการ
พจิารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวิธีคดัเลือก

กองการพสัดุภาครัฐ
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 ประธาน 1 คน
 กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน 

ยกเว้น งานจ้างทีป่รึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน
 แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืน โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั

ในกรณจี าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็น
บุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพสัดุภาครัฐ
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ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมส่ีวนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ัน  
ทั้งนี ้ การมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซ่ึงที่ประชุมพจิารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบั
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซ้ือ
หรือจ้างคร้ังน้ัน ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับแต่งตั้งน้ัน และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือ
ส่ังการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

มี 3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลือก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็-
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา

21

Workflow เฉพาะเจาะจง.docx
Workflow วิธีคัดเลือก.docx


วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดซ้ือสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได้  2 ลกัษณะ 
ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุคร้ังหน่ึง 

ซ่ึงมีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวธิ ีe - market

- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างดว้ยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

การจัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจ าเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคญัตามที่
ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าจะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวนดงักล่าวไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

การก าหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหน่ึง 
ให้ก าหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวนั เวลา ท าการเท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - market

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ
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เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซ้ือหรือจ้าง ด้วยวธีิ e – market
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 วนัท าการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน

ส่งกลบัเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไข

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market
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กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/
ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ

มีสินค้าหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคล้อง
กับที่หน่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market
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ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ทีไ่ม่ได้ลงทะเบียน และยงัไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ 
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 
ทีไ่ด้รับทราบข้อมูลประกาศจากเวบ็ไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 

สามารถด าเนินการดงันี้

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog

ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินค้า/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินค้า/บริการ 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี ้ต้องด าเนินการก่อนการเสนอราคา**

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)
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- ก าหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
วงเงินเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
1. เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เม่ือถึง

ก าหนดเวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพ่ือเสนอราคา
ผ่านระบบ e - GP 

2. เม่ือเสนอราคาแล้วต้องยืนยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคา
ได้เพยีงคร้ังเดยีวเท่าน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ
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(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์
วงเงินเกนิ 5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
1. เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 

มายงัส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวนั เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด
2. เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพ่ือลงทะเบียนและ

ทดสอบระบบ ภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และ
ทดสอบ 15 นาท)ี

3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาราชการ
ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี ้กระบวนการเสนอราคาให้กระท าภายในเวลา
30 นาที  โดยจะเสนอราคากีค่ร้ังกไ็ด้

การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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การพจิารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคา
หลายราย

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

ให้เสนอความเห็นให้
ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ
ราคาต า่สุด กรณมีีผู้

เสนอราคาต า่สุดเท่ากนั
หลายราย ให้พจิารณา

ผู้ที่เสนอราคา
ในล าดบัแรก

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นให้
รับราคา

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ
ความเห็นเพ่ือยกเลกิ 
และด าเนินการใหม่ 
หรือใช้วธีิคดัเลือก

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวธีิเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 

กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้าง
สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างหรือต่อรองราคา
แล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 
ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้อมกนั โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต า่สุดในคร้ังน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือพจิารณายกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ทั้งนี ้การด าเนินการซ้ือหรือจ้างคร้ังใหม่ให้น าความ
ในข้อ 38 วรรคสาม มาใช้บังคบัโดยอนุโลม
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หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ 
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้างแล้ว

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศผลผู้ชนะฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานฯ และ
ปิดประกาศ ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก

- ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก 
หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding)

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างดว้ยวธิ ีe - Bidding

-ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ ทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

- การท าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจ าเป็นต้องมข้ีอความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไว้ในแบบ
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ดงักล่าวไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

- การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ให้ก าหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวนั เวลา ท าการ เท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การจัดหาที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้างจะต้องก าหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
น าตวัอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน าตวัอย่างพสัดุน้ันมาแสดงเพ่ือทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานทีท่ีห่น่วยงานของรัฐก าหนด 

กรณีการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังใดทีก่ าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือ
รายละเอยีดในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืน
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอยีดดังกล่าว
มปีริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันพร้อมสรุปจ านวนเอกสาร
หรือรายละเอยีดดงักล่าวมาส่ง ณ ทีท่ าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยให้
ลงลายมือช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี ก ากบั
ในเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การก าหนดวนัให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน าตัวอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพ่ือ
ทดลอง หรือทดสอบหรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอยีดมาส่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวนัใดวนัหน่ึงภายใน 5 วนัท าการ นับถัดจาก
วนัเสนอราคา เว้นแต่ การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวนัหน่ึงได้ 
ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาก าหนดมากกว่า 1 วนัได้ แต่จ านวนวันดังกล่าว
ต้องไม่เกนิ 5 วนัท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี ้ ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข
ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ชัดเจน

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

- การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะของพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง พร้อมร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี้
(1) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของ
หน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้
(2) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

รัฐวสิาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรับฟงัความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรอืจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

การรับฟัง
ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี
ความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยตรง โดยเปิดเผยตวั

การรับฟงัความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรอืจ้าง (ต่อ) 
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ
หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เม่ือด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท า
รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ
หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปรับปรุง 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

กรณมีผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น

การรับฟงัความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรอืจ้าง (ต่อ) 
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding)

วงเงินทีจ่ัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัท าเอกสารเพ่ือ

ย่ืนข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ท าการ

เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ท าการ

เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ท าการ

เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 20 ท าการ

กองการพสัดุภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบด้วย
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การซื้อหรือจ้างด้วยวธิ ีe - Bidding

หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอยีดของประกาศหรือเอกสารซ้ือหรือจ้าง
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิก
การด าเนินการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 

เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาทีก่ าหนด โดยสามารถ
เสนอราคาได้เพยีงคร้ังเดยีว

การก าหนดวันเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเล่ือน หรือเปลีย่นแปลงก าหนด
วนัเสนอราคา
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เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ด าเนินการดงันี้
(1) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพจิารณาการน าเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอยีดที่ก าหนดให้จัดส่งใน
ภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้วคดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุที่มีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่เตมิจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
เปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคญั และ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พิจารณาผ่อนปรน
การตดัสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
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(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้อง และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดบัผู้ที่เสนอราคาต า่สุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ที่เสนอราคาต า่รายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามล าดบั แล้วแต่กรณี

(4) จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(ก) รายการพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง
(ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย
(ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือ
มผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลกิการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
และจัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กรณไีม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลกิและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พจิารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิ
คดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน 
ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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(1) แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบฯ เพ่ือ
ต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ัน
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่า
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา
ทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 

หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามทีเ่สนอไว้เดมิ หากผู้ที่
เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า
แต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม 
กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา)



(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจ
ว่าจะยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิม่เติม หรือลดรายการ ลดจ านวน 
หรือลดเน้ืองาน 

หากการด าเนินการดงักล่าวท าให้ล าดบัของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไป
จากเดมิ ถือว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลกิการซ้ือ
หรือจ้างในคร้ังน้ัน แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้าง
โดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 
แล้วแต่กรณี กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคดัเลือก
หรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) (ต่อ)



เม่ือราคาของผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพ่ือต่อรองราคา
ให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิ
ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือ
หรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน 

หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า
จะขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือ
หรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 
(ต่อ)



เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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วธีิการซ้ือหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา

วธีิสอบราคา คือ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 

5,000,000 บาท 

 - ให้กระท าได้ในกรณทีีห่น่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ในพืน้ทีท่ี่มข้ีอจ ากดั

ในการใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบ

ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

 ทั้งนี ้ให้เจ้าหน้าทีร่ะบุเหตุผลความจ าเป็นทีไ่ม่อาจด าเนินการซ้ือ

หรือจ้างด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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(ก)

(ข) (ค) (ง)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลือก
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)
ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

ข. กรณพีสัดุทีต้่องการจัดซ้ือจัดจ้างมคุีณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

ค. กรณมีคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้           
ซ่ึงหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท าให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ

ง. กรณพีสัดุทีโ่ดยลกัษณะการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

จ. กรณพีสัดุทีจ่ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ 
หรือทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ

ช. กรณงีานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้

ซ. กรณอ่ืีนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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(ก) (ข) (ค) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
การด าเนินการ

1

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง

2

3

คกก. จัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือก
ท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับหนังสือ
เชิญชวน ย่ืนเสนอราคาตามวนั
เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด

- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ
ทีม่คุีณสมบตัิให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เว้นแต่ ในงานน้ัน มี
ผู้ประกอบการทีม่คุีณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 
3 ราย ทั้งนี ้ให้ค านึงถึง
การไม่มผีลประโยชน์
ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้าย่ืน
ข้อเสนอด้วย
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีมี่คุณสมบัตติรงตามที่
ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน

รับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่าน้ัน 
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ                                              

(เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลกัฐานฯ ต่าง ๆ
และพสัดุตัวอย่างเพิม่เติม)

เปิดซองข้อเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา
ต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอราคา

พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอทีถู่กต้องตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน แล้วให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายทีไ่ด้รับคดัเลือกไว้ ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด  
ตามเกณฑ์การพจิารณาผลที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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(ก)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้วแต่ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ

การคดัเลือก
ข. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมวีงเงินในการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิ
วงเงินตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)

ค. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่ผู้ีประกอบการซ่ึงมคุีณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือมผู้ีประกอบการเพยีงรายเดยีว
ในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอ่ืนทีจ่ะใช้ทดแทนได้

ง. กรณมีคีวามจ าเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิอบัุตภิัย/ภัยธรรมชาต ิหรือโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าเสียหาย
อย่างร้ายแรง

จ. กรณเีป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ด้ท าการจดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจ าเป็นต้องท าการจดัซ้ือจดัจ้างเพิม่เตมิ
หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ัน 

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
ช. กรณเีป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง
ซ. กรณอ่ืีนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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(ก)
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง หรือจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอในการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มาย่ืนเสนอ
ราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

(ข)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมาย่ืนราคา 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคาหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

(ค)
กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเน่ืองจากพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) 

ให้เจรจากบัผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซ้ือหรือจ้าง

ตามรายละเอียด และราคาที่ต ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



(ง) กรณตีามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวธีิเจรจาตกลงราคา

(จ)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นว่า ราคาทีเ่สนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได้

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้โดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน 

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ
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การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)



เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอส าหรับการซ้ือหรือจ้าง

1

การซ้ือหรือจ้างพสัดุ
ทีม่กีารก าหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุ
ทีเ่ป็นมาตรฐาน มคุีณภาพดี
เพยีงพอตามความต้องการ
ใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐแล้ว 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา โดยคดัเลือก
ผู้เสนอราคาต ่าสุด เป็นผู้ชนะ

2

การซ้ือหรือจ้างพสัดุที่มีความซับซ้อน 
มีเทคโนโลยสูีง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จ าเป็นต้องคดัเลือกพสัดุมีคุณภาพดี

ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนโดยพจิารณา
คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัตถูิกต้อง ครบถ้วน 
ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
หากไม่อาจเลือกเกณฑ์อ่ืนประกอบ 

และจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีว 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา

3

การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยขีอง
พสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ

พจิารณา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
เป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก 
และให้พจิารณาคดัเลือกผู้ที่ได้คะแนน
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน

ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าตามที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนด แล้วให้พจิารณา

ตามข้อ 1 หรือ 2

วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือก ให้พจิารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
และวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ดงันี้

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

วธีิประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป

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

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

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

อ านาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง

ส าหรับรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย
เพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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ประเภทของผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน
กองการพสัดุภาครัฐ
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1. ราชการส่วนกลางทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมภิาค ปลดักระทรวงต้นสังกดัของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณ

3. ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวดั

4. รัฐวสิาหกจิ คณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิ

5. มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ สภามหาวทิยาลยั
6. ส่วนราชการทีข่ึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการวุฒิสภา ส านักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

7. กรณนีอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ ตาม (1) – (6) ผู้บงัคบับญัชา ผู้ก ากบัดูแล หรือผู้ควบคุม
ช้ันเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน แล้วแต่กรณี

8. กรณไีม่มผู้ีบงัคบับญัชา ผู้ก ากบัดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเอง



วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

ใช้กบังานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลกัษณะเป็น
งานประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่
มีมาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมีที่ปรึกษา
ซ่ึงท างานน้ันได้เป็นการทั่วไป โดย
หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้
เข้าย่ืนข้อเสนอก าหนด 

ใช้กบักรณทีี่ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป
แล้วไม่ผลด ีหรือเป็นกรณทีี่เป็นงาน
ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก หรือกรณี
เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจ านวนจ ากดั 
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มี
ที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย

ใช้กบักรณทีี่ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและ
วธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้วไม่ได้ผลด ีหรือ
กรณมีีวงเงนิค่าจ้างไม่เกนิวงเงนิตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง หรือกรณจ้ีางที่ปรึกษารายเดมิ
ท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว หรือกรณีเป็นงาน
จ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างน้ันจ านวนจ ากดั
และมีวงเงนิค่าจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงนิตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณใีนงานน้ัน
มีที่ปรึกษาเพยีงรายเดยีว หรือกรณเีป็นงานที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกีย่วกบัความมั่นคง
ของชาต ิให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่
มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนที่ก าหนดรายใดรายหน่ึง
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราย

การจ้างที่ปรึกษา กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสารจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

- ท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่รึกษาแล้ว 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ  

- การให้เอกสารจ้างทีป่รึกษา รวมทั้งเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  จะให้ไปพร้อมกนักบั
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา เพ่ือให้ทีป่รึกษาที่ประสงค์จะเข้าย่ืน
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างทีป่รึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา

- ให้ก าหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอเป็นวนัท าการเพยีงวันเดยีว นับถัดจาก
วนัสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่รึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืน
ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างทีป่รึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด
กไ็ด้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีถู่กต้อง และพจิารณาเลือกรายที่
เสนอราคาต ่าสุด และจัดล าดบั

- กรณทีีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด ไม่เข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารจ้างทีป่รึกษา ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ที่
เสนอราคาต ่าสุดรายถัดไป

- กรณทีีม่ทีีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอเสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ให้เรียกทีป่รึกษาดงักล่าว
มาเสนอราคาใหม่ด้วยวธีิการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา และพจิารณาเลือกรายทีเ่สนอราคาต ่าสุด 
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย

(1) รายละเอยีดงานจ้างทีป่รึกษา

(2) รายช่ือทีป่รึกษา วงเงนิทีเ่สนอ และข้อเสนอของทีป่รึกษาทุกราย

(3) รายช่ือทีป่รึกษาทีผ่่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั 

(4) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(5) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของทีป่รึกษา
ทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา 65

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)
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กรณีมผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก

 หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่า
มเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกบัทีป่รึกษารายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป

กรณีทีไ่ม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก 
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลิก

 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ได้
ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวธีิ
คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน     
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบยีบฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)



กรณีทีป่รึกษารายทีส่มควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินทีจ่ะจ้าง

(1) แจ้งทีป่รึกษารายที่
เห็นสมควรจ้างน้ัน
เพ่ือต่อรองราคา

(2) เรียกทีป่รึกษาทีผ่่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกนั

(3) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยกเลกิ
/ด าเนินการจ้างด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่

/ด าเนินการจ้างโดยวธีิคดัเลือก/วธีิเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณกีไ็ด้

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ต่อ)
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิคดัเลือก

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา  โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิคดัเลือก 

- ให้เจ้าหน้าทีข่อรายช่ือที่ปรึกษาในสาขางานทีจ่ะจ้างจากศูนย์ข้อมูล    
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ           
เพ่ือด าเนินการต่อไป
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2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้
- จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาทีป่รึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดให้เข้า

ย่ืนข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดงักล่าวน้อยกว่า 
3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย 

- เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือทีป่รึกษาผู้มาย่ืนข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว 
ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพิม่เติม
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โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)
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3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของทีป่รึกษาผู้ย่ืน
ข้อเสนอ แล้วคดัเลือกทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบตัิและข้อเสนอด้านคุณภาพทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างทีป่รึกษา 

- ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด
กไ็ด้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ 

- ทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ        
ได้ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพจิารณาและตัดสิน (ต่อ)
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ ด าเนินการ ดงันี้

- คดัเลือกข้อเสนอทีถู่กต้อง จัดล าดบัคะแนนและพจิารณาคดัเลือก ดงันี้

(ก) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานทีซั่บซ้อนให้คดัเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคณุภาพและด้านราคามากทีสุ่ด

(ข) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คดัเลือกรายทีไ่ด้คะแนน
ด้านคณุภาพมากทีสุ่ด

กรณีรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลา
ทีก่ าหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาทีป่รึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ดตาม (ก) 
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดบั

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
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กรณีมผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีว    
หรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายราย             

แต่ผ่านการคดัเลือกเพยีงรายเดยีว
 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรันยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่มี

เหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดย
ไม่ตอ้งยกเลิก ใหค้ณะกรรมการต่อรอง
กบัท่ีปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็น
ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรันต่อไป

กรณีทีไ่ม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก 
 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรันผา่น

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหวัหนา้หน่วยงานของรันเห็นวา่การจา้ง

โดยวธีิคดัเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ให้
ด าเนินการจา้งโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) กไ็ด ้เวน้แต่หน่วยงาน    
ของรันจะด าเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ร่ิมกระบวนการจา้งใหม่    
โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบียบฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)



เกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอในงานจ้างทีป่รึกษา

4. ประเภท
ของทีป่รึกษาทีรั่ฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

2. วธีิการ
บริหารและ
ปฏิบัตงิาน

5. ข้อเสนอทางด้าน
การเงนิ 6. เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

ในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวธีิคดัเลือก  นอกจากให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพจิารณาและการให้น า้หนัก ตามความในมาตรา 76
ของกฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อ

ด าเนินงานประจ าหรืองานท่ีมี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน 
ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ

ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ซึ่งเสนอราคาต ่าสุด

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน
ที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด

1

2

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มี
ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

3

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา

- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตัดสิน

- ให้คณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษารายใดราย
หน่ึงทีม่คุีณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะท างานน้ัน

- พจิารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

- จัดท ารายงานผลการพจิารณา (น าวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม)
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หวัหนา้หน่วยงานของรัน ผูมี้อ  านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น

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

อ านาจในการส่ังจ้างทีป่รึกษา

ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

• ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณทีีห่น่วยงาน
ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนด เพ่ือออกแบบงาน
ก่อสร้างทีม่ลีกัษณะพเิศษเป็นทีเ่ชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน
ทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กบังานทีม่ีลกัษณะซับซ้อน
หรือซับซ้อนมาก หรือ ใช้กับ
วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว
ไม่ได้ผล หรือกรณเีป็นงาน
ออกแบบหรือใช้ความคิด
ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูล
เพยีงพอทีจ่ะก าหนดเบ้ืองต้น
ได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ
ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ

• ใช้กบังานทีม่ลีกัษณะ
ไม่ซับซ้อน

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

2. วธีิคดัเลือก

3. วธีิ
เฉพาะเจาะจง

4. วธีิประกวด
แบบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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• หากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยมีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในแบบ และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้

ให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระท าได้เม่ือพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
รายละเอยีดของงาน รวมท้ังราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัพสัดุที่จะท าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

สัญญาและหลกัประกนั กองการพสัดุภาครัฐ
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัททีป่รึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ
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 การลงนามในสัญญาในการซ้ือหรือจ้าง เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญา จะกระท าได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของพสัดุ 
หรือรายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตาม
สัญญาหรือข้อตกลงกบัพสัดุทีจ่ะท าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย

การท าสัญญา
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 การจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่กีย่วกบัความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกร
ผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง 
คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณีด้วย 

เม่ือผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขน้ัน

การแก้ไขสัญญา
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กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซ้ือหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 176

งานจ้างที่ปรึกษา ระเบยีบฯ
ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 180
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การบริหารพสัดุ : การเกบ็ การบันทึก การเบกิจ่าย
การบริหารพสัดุในหมวดนี ้ไม่ใช้บังคบักบังานบริการ งานก่อสร้าง

งานจ้างทีป่รึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็
และการบันทกึ

การเบิกจ่าย

การยืม
การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจ าหน่ายพสัดุ
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เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพื่อตีพิ มพ์
เ ป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้ งทางตรง
และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ
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