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โครงสร้างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(15 หมวด 132 มาตรา) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

เร่ิมใช้บังคับวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

ระเบียบ 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการ 
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

(223 ข้อ) 

กฎกระทรวง 
 

(1) กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็น
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2560 

(2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับผู้ที่มี
สิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 

(3) กฎกระทรวงก าหนดพัสดุทีร่ัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง    
พ.ศ. 2560 

(4) กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจดั
จ้างท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จดัซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพัสดุ   
พ.ศ. 2560 

(5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบยีนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 

(6) กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผูใ้ห้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง           
พ.ศ. 2560 

(7) กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซือ้จัดจ้างกับ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้         
พ.ศ. 2560 

(8) กฎกระทรวงก าหนดกรณีการดัซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 

 

ประกาศ 
 

 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 

 คณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

 คณะกรรมการราคากลางและ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต 

 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

และข้อร้องเรยีน 

 

หนังสือเวียน / ข้อตอบหารือ 
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ความหมาย “การจัดซื้อจัดจ้าง” 

ซื้อ เช่า จ้าง แลกเปลี่ยน 

พัสดุ 

สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้าง 
ที่ปรึกษา 

งานจ้าง 
ออกแบบ 

หรือควบคุม 
งานก่อสร้าง 

 วัสดุ 
 ครุภัณฑ์ 
 ที่ดิน 
 สิ่งก่อสร้าง 
 ทรัพย์สินอื่นใด 

 งานจ้างบริการ 
 งานจ้างเหมา

บริการ 
 งานจ้างท าของ 
 การรับขนตาม 

ปพพ. 

 งานก่อสร้างอาคาร 
 งานก่อสร้าง    

  สาธารณูปโภค 
 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
 การซ่อมแซม ต่อเติม 

ปรับปรุง รื้อถอน 
 

“อาคาร” 

สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจ
เข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น 

 อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล 
โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกัน 

 สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้น
เพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรบั
อาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อ
ระบายน้ า หอถังน้ า ถนน 
ประปา ไฟฟ้า 

 สิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของตัวอาคาร เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือ 
เครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค” 

งานอันเกี่ยวกับ 

 การประปา 

 การฟ้า 

 การสื่อสาร 

 การโทรคมนาคม 

 การระบายน้ า 

 การขนส่งทางท่อ ทางน้ า 
ทางบก ทางอากาศ หรือ
ทางราง หรือการอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการ
ในระดับพื้นดิน ใต้พ้ืนดิน 
หรือเหนือพื้นดิน 

การปรบัปรุง รื้อถอน ต่อเติม ซ่อมแซม (ว 112) 
1. การปรบัปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระท า และหรือการ

ด าเนินการอื่นใด เพ่ือใหส้ิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคง
สภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งข้ึน 

2. การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการด าเนินการอื่นใด เพื่อน า
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดออกไป 

3. การต่อเติม หมายถึง การดดัแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลด 
หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก 
เนื้อท่ีของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการ
ซ่อมแซม 

4. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมแซม การด าเนินการ และ
หรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของ
สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งาน
ได้ตามปกตดิังเดิม 

ทั้งนี้ กรณีตามข้อ 1-4 จ าเป็นต้องมี (1) แบบรูปรายการ
ก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ไดร้ับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และ (2) จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย 
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วิธีการซื้อหรือจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลอืก วิธีเฉพาะเจาะจง 

หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้ 
ผู้ประกอบการทั่วไปท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเข้ายื่น 

ข้อเสนอ 

หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
เฉพาะผู้ประกอบการที่มี 

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซึ่ง 
ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย 

ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มี 
คุณสมบัติตรงตามก าหนด 

น้อยกว่า 3 ราย 

เชิญชวนผู้ประกอบการที่มี 
คุณสมบัติตรงที่ก าหนด 
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น 

ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา 
ต่อรองราคากับหน่วยงาน 
ของรัฐ รวมทั้งการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุวงเงินเล็กน้อย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 

วงเงินเกิน 5 แสนบาท และเป็น 

สินค้าไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้า 

หรืองานบริการที่มมีาตรฐาน 

และได้ก าหนดไว้ในระบบ 
e-Catalog   

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

วงเงินเกิน 5 แสน และเป็น 
สินค้าไม่ได้ก าหนดในระบบ 

e-Catalog 

วิธีสอบราคา 
วงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
ภายใต้เง่ือนไข กรณีหน่วยงาน 
ของรัฐตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีข้อจ ากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท า 
ให้ไม่สามารถด าเนินการผ่าน 
ระบบ e-maker หรือระบบ 
e-bidding ได ้

หลักการ 
ให้เลือกใช้วิธี 
ประกาศเชญิ 

ชวนท่ัวไปก่อน 

ข้อยกเว้น 
พิจารณาแล้ว 
เข้าเงื่อนไข 

วิธีอื่น 

ภายใต้เงื่อนไข 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก)-(ข) 

(ก) ด าเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญ 
ชวนท่ัวไปแล้วไมไ่ดผ้ล 

(ข) คุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ/ 
ซับซ้อน/ต้องใช้ฝีมือเฉพาะ/มคีวาม
ช านาญพิเศษ/มีทักษะสูง/จ านวน
จ ากัด 

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
(ง) ลักษณะการใช้งาน/จ ากัดทางเทคนิค

ต้องระบุยี่ห้อ 
(จ) จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจาก

ต่างประเทศ 
(ฉ) ใช้ในราชการลับ 
(ช) จ าเป็นต้องถอนตรวจก่อนเพื่อ

ประเมินค่าใช้จ่าย 
(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

-มาตรา 56 วรรค 3 การจัดซื้อจดัจ้าง
ของหน่วยงานรัฐใน             
ต่างประเทศ 

ภายใต้เงื่อนไข 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)-(ข) 

(ก) ด าเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปและวิธีคดัเลือก/ใช้วิธี    
คัดเลือกแล้วไม่ไดผ้ล 

(ข) ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนดในกฎ  
กระทรวง (ไม่เกิน 5 แสนบาท) 

(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติ     
เพียงรายเดียว 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดย    
ฉุกเฉิน 

(จ) เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซื้อไว้ก่อนแล้ว 
(ฉ) เป็นพัสดุจะขายทอดตลาดโดย

หน่วยงานของรัฐ 
(ช) ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างที่ต้องซื้อเฉพาะ

แห่ง 
(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

-มาตรา 56 วรรค 3 การจัดซื้อจดัจ้าง
ของหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ 
-การเช่าอสังหารมิทรัพย์ตามข้อ 93 
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ความหมาย : การจัดซ้ือจัดจ้าง (ม.4) 

การซื้อ การจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน 

การซ้ือพัสดุทุกชนิดทั้งที่มี
การติดต้ัง ทดลอง และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 

ผู้ขายสินค้าได้มีการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
นั้นๆไว้แล้วตามตัวอย่าง/
แคตตาล็อกเมื่อผูซ้ื้อสั่งซื้อ 
ผู้ขายจะด าเนินการผลิต
ตามตัวอย่าง/แค็ตตาล็อก 
นอกจากน้ี ผู้ซื้อยังสามารถ

ให้ผู้ขายจัดท ารายการ
เพิ่มเตมินอกเหนือไปจาก

รูปแบบในตัวอย่าง/
แค็ตตาล็อกเป็นพิเศษ    

อีกก็ได ้

การจ้างก่อสร้าง การจ้าง
บริการ การจ้างเหมาบริการ 
การจ้างท าของและการรับขน 

ตาม ปพพ. 

ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกแบบคุณ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งของ หรือ
ก าหนดขอบเขตของงานของ

พัสดุที่จะจ้างท าน้ันๆ ก่อน แล้ว
จึงน าแบบหรือรายละเอียดของ
งานที่ติดไว ้ไปจ้างท าตามแบบ

และรายละเอียดของงานที่
ต้องการ 

การขอใช้ประโยชนจ์าก
พัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งชั่ว
ระยะเวลาอันมีจ ากัดและมี

การตกลงจะให้ค่าเช่า 

โดยนิติกรรมอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กบั
ครุภัณฑ ์
 การแลกเปลี่ยนวตัถุกับวตัถุ 
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การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ 

 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ  โดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใช่ ใช่/ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

 เป็น         “การจัดซื้อจัดจ้าง” และ      
การด าเนินการให้ได้มาซึ่ง “พัสด”ุ ตามนัย
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

× มิใช ่        “การจัดซื้อจัดจ้าง” และ       
การด าเนินการให้ได้มาซึ่ง “พัสด”ุ ตามนัย
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง 

× ไมต่้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 

สินค้า/งานบริการ/งานก่อสร้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      โดยวิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

ผ่านระบบ e-GP ไม่ผ่านระบบ e-GP 

ค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงาน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัด งาน 

และการ 
ประชุมของ 

หน่วยงานของรัฐ 
(วงเงินไม่เกิน 

10,000 บาท) 
(ว 119 ตาราง 1) 

ว 119 

ว 132 

ว 179 

การจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(บางกรณี) 

 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม และค่าเช่าที่พัก     
ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ว 395) 

 ค่าประกันภัยรถราชการ ประกันภัยทรัพย์สินของทาง 
ราชการ ค่าประกันชีวิต การจัดท าประกันสุขภาพ การให้
เช่าพัสดุ การให้ทุน (แนววินิจฉัย กวจ.) 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
(ว 119 ตาราง 2) 

(1) วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท กรณรีาชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

(2) วงเงินต่ ากว่า 100,000 บาท กรณีมิใช่ (1) 
(3) กรณีด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างตาม ข้อ 79 วรรคสอง 
(4) กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหนังสือ ว 82 
(5) กรณีการการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไมถ่ึง 10,000 ลิตร 

และไม่มภีาชนะเก็บรักษาน้ ามันเชือ้เพลิง   
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 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ราชการส่วนกลาง หมายถึง 
  (ก) อธิบดี 
  (ข) หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 1.2 ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 1.3 ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง 
  (ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (ข) นายกเทศมนตรี 
  (ค) นายกองค์การบริการส่วนต าบล 
  (ง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  (จ) นายกเมืองพัทยา 
  (ฉ) ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า (ก) – (จ) 
 1.4 รัฐวิสาหกิจ หมายถึง 
  (ก) ผู้ว่าการ 
  (ข) ผู้อ านวยการ 
  (ค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  (ง) ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า (ก) – (ค) 
 1.5 องค์การมหาชน หมายถึง 
  (ก) ผู้ว่าการ 
  (ข) ผู้อ านวยการ 
  (ค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  (ง) ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า (ก) 
 1.6 องค์กรอิสระ หมายถึง 
  (ก) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (ข) เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  (ค) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  (ง) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
  (จ) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 1.7 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
 1.8 หน่วยธุรการของศาล หมายถึง 
  (ก) เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
  (ข) เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 
  (ค) เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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 1.9 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
 1.10 หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หมายถึง 
   (ก) เลขาธิการวุฒิสภา 
   (ข) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   (ค) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
   (ง) เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
 1.11 หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง 
   (ก) เลขาธิการ 
   (ข) ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า (ก) 
 1.12 หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 
 อ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(1) อ านาจด าเนินการ โดยที่ระเบียบก าหนดอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่างๆ เช่น การเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เห็นชอบ
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง การลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เป็นต้น 

(2) อ านาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
มาตรา 15 ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจในการสั่งสั่งซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบข้อ 84 อ านาจในการสั่งจ้างที่

ปรึกษาตามระเบียบข้อ 127 และอ านาจในการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบข้อ 158 ดังนี้ 
การซื้อหรือจ้าง (ข้อ 84) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน 200,000,000 บาท เกิน 200,000,000 บาท 
โดยวิธีคัดเลือก ไม่เกิน 100,000,000 บาท เกิน 100,000,000 บาท 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 50,000,000 บาท เกิน 50,000,000 บาท 

 

 การจ้างท่ีปรึกษา (ข้อ 127) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน 100,000,000 บาท เกิน 100,000,000 บาท 
โดยวิธีคัดเลือก ไม่เกิน 100,000,000 บาท เกิน 100,000,000 บาท 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000,000 บาท เกิน 100,000,000 บาท 

 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง (ข้อ 158) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน 50,000,000 บาท เกิน 50,000,000 บาท 
โดยวิธีคัดเลือก ไม่เกิน 50,000,000 บาท เกิน 50,000,000 บาท 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 50,000,000 บาท เกิน 50,000,000 บาท 
โดยวิธีประกวดแบบ ไม่เกิน 50,000,000 บาท เกิน 50,000,000 บาท 
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ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งข้ัน 
บัญชีเอกสารแนบท้ายก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น ตามความในระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี้ 
 

หน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 
(2) ราชการส่วนภูมิภาค ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐ

เจ้าของเงินงบประมาณ 
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(4) รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
(5) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัย 
(6) ส่วนราชการที่ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรี 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ านาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งขั้นเอง 

(7) ในกรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตาม  (1) – (6) ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้น
เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

(8) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้
ควบคุม 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเอง 

(9) การก าหนดเพ่ิมเติม ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอ านาจออกประกาศ
ก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอ านาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งชั้นได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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การมอบอ านาจ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 ที่มาของ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” 
(1) โดยต าแหน่ง หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง

หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
(2) โดยแต่งตั้ง หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
(1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบเครื่องข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย (ข้อ 11 วรรคสาม และข้อ 13) 

(2) พิจารณารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ (ข้อ 22) 

(3) พิจารณารายงานขอซ้ือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 23)  

ผู้มีอ านาจ มอบอ านาจเป็น 
หนังสือ 

ผู้รับมอบอ านาจ 
(ซ่ึงสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน) 

ผู้มีอ านาจด าเนินการ 

หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ เวน้แต่ 

กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานรฐัอืน่ที่ 
ผูร้กัษาการตามระเบียบประกาศก าหนด 

ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 

 
ข้อ 8 ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพื่อ 
ประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงาน 
ของรฐัใดจะมอบอ านาจให้หน่วยงานของ 
รัฐแห่งอื่นด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างแทนก ็
ให้กระท าได้ โดยให้มอบอ านาจส่งส าเนา 
หลักฐานการมอบอ านาจให้ สตง.ทราบ 
ด้วย 

โดยค านึงถึงระดับ ต าแหน่ง หน้าที่ และ 

ความรับผิดขอบของผู้ที่ไดร้ับมอบ 

อ านาจเป็นส าคญั 

หน้าท่ีของผู้รับมอบอ านาจ 

 ต้องรับมอบอ านาจนั้น 

 จะมอบอ านาจนั้นให้แกผู่้ด ารง 

ต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้

(1) การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผูว้่าราชการจงัหวัดอาจมอบอ านาจต่อไปได้ในกรณีดังตอ่ไปนี ้
 (ก) มอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าฯ ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด หรอืหัวหนา้ส่วนราชการประจ า
จังหวัด ให้ผู้ว่าฯแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบด้วย 
 (ข) มอบอ านาจให้บุคคลอื่น นอกจาก (ก) จะกระท าได้ตอ่เมือ่ได้รับความเห็นชอบจากผูม้อบ
อ านาจขั้นตน้แลว้ 
(2) การมอบอ านาจและการมอบตอ่ตามระเบียบหรือค าส่ังของกระทรวงกลาโหมหรอืหน่วยงานของรฐัอืน่
ที่รฐัมนตรีประกาศก าหนด 

เว้นแต่ 

2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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(4) ประกาศเผยแพร่แผนประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็ กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 35)  

(5) พิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่เสนอขอรับราคาของผู้เสนอราคา กรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียง
รายเดียวก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในกรณีไม่มีผู้เข้า
เสนอราคา หรือยกเลิกเนื่องจากราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง และต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล (ข้อ 38 และข้อ 39)  

(6) พิจารณารารายงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในกรณีผู้เสนอราคารายที่
ชนะการเสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด (ข้อ 40) 

(7) พิจารณารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ (ข้อ 41) 

(8) ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และขอ
หน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 42 ข้อ 59 
ข้อ 77) 

(9) เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 47) 

(10) ในกรณีที่มีผู้มีความเห็น พิจารณาร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่ และจัดท ารายงาน
พร้อมเสนอความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และแจ้งผู้มีความคิ ดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 57) 

(11) ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 48 และมาตรา 62) 

(12) พิจารณารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ (ข้อ 55 (4) ข้อ 70 ข้อ 78 (2)) 

(13) พิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีผู้
เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่ อนไขที่ก าหนดเพียงรายเดียว 
หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิธี e-bidding ข้อ 56 วิธีคัดเลือก ข้อ 75) 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณี
ต่อรองราคาและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกราย เพ่ือมาเสนอราคาใหม่ แล้วไม่ได้ผล และคณะกรรมการเสนอราคา
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลด
จ านวน หรือลดเนื้องาน (ข้อ 57 และข้อ 58) 
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(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก กรณีด าเนินการตามระเบียบ
ข้อ 76 วรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ซึ่งคณะกรรมการเสนอราคาความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิก
การจ้าง (ข้อ 76 วรรคสอง) 

(16) สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง กรณีด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(2)(ข) ครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ (ข้อ 79) 

(17) พิจารณารายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 94) 

(18) พิจารณารายงานขอจ้างที่ปรึกษา ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ 104) 

(19) พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวน
ทั่วไป พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 115 ข้อ 116 ข้อ 
117) 

(20) ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ที่
ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด (ข้อ 118 ข้อ 123 ข้อ 125) 

(21) พิจารณารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ของเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 140) 

(22) พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกวดราคราเชิญชวนทั่วไป พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสั่งการ (ข้อ 147) 

(23) ประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อนสร้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และขอหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น แลแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้าเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 148 ข้อ 151 ข้อ 153 ข้อ 156) 

(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสั่งการ (ข้อ 150) 

(25) ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดในขั้นตอนที่ 1 ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และขอหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง (ข้อ 148 ข้อ 151 ข้อ 153) 

(26) รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ กรณีไม่มีผู้ครอบครอง
พัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง (ข้อ 184) 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 

 
 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 ที่มาของ “เจ้าหน้าที่” 

(1) โดยต าแหน่ง หมายถึง ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
(2) โดยแต่งตั้ง หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการบริหารพัสดุ 
หน้าที่เจ้าหน้าที่ 
(1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ข้อ  11) 
(2)  จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

(ข้อ 13) 
(3) ได้รับมอบหมายให้จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหร

หือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21) 
(4)  จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 22 ข้อ 

23) 
(5)  จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 34) 
(6)  พิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ารายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับราคา และถ้าไม่มีผู้เสนอราคาให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายอเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น (ข้อ 38) 

(7)  ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้
เสนอราคาต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายอังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง เสนอยกเลิกการซื้อหรือจ้างใน
กรณีท่ีด าเนินการต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล (ข้อ 39) 

(8) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารของผู้เสนอราคาจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือ
ชื่อก าหับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น (ข้อ 40 วรรคแรก) 

(9)  จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุดในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ในกรณีที่ผู้ชนะ
การกเสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (Catalog) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนด (ข้อ 40 วรรคสอง) 

(10)  จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ข้อ 41)  

(11)  จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบ
ที่คณะกรรกมารนโยบายก าหนด (ข้อ 43) 

(12)  จั ดท า เอกสารซื้ อหรื อจ้ า งด้ วยวิ ธี สอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 61) 

3. เจ้าหน้าที่ 
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(13)  รับซองสอบราคาโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่น
โดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น (ข้อ 68 วรรคสอง) 

(14)  รับซองข้อเสนอ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลา
ที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคา
ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกครั้งนั้น 
(ข้อ 74 (2) โดยน าความข้อ 68 วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม) 

(15)  เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) (ข้อ 79 วรรคหนึ่ง) 

(16)  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการ
ตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ข้อ 79 วรรคสอง) 

(17)  จัดท ารายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 94)  
(18)  ในการจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๕ระหนึ่งหรือจะให้

เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ข้อ 103) 

(19)  จัดท ารายงานขอจ้างที่จ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 
104) 

(20)  จัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ ๑๐๙) 

(21) รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับรอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นโดยตรงให้
ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพ่ือด าเนินการต่อไป (ข้อ ๑๑๓) 

(22) ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป (ข้อ ๑๑๙) 

(23) ในการจ้างออแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างของเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกฯฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ข้อ ๑๐๓) 

(24)  จัดท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ ๑๔๐) 

(25)  รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมายื่น
โดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการด า เนินการ
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการต่อไป (ข้อ ๑๔๕ ข้อ 
๑๔๙ (๒) ข้อ ๑๕๕ ประกอบข้อ ๑๓๓ วรรคสอง)  
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(26)  จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบพร้อมประกาศเชิญชวน ตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ ๑๔๕) 

(27)  ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ ๑๔๕) 

(28)  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุที่ได้รับมอบแล้ว และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน (ข้อ ๒๐๓) 

(29)  จัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ข้อ ๒๑๙) 

(30)  ลงจ่ายพัสดุ ที่ได้จ าหน่ายหรือจ าหน่ายเป็นสูญ นับออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที (ข้อ ๒๑๘) 
 

 
  

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอ่ืนๆ ดังนี้ 
 (๔.๑) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
 (๔.๑.๑) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง) 
 (๔.๑.๒) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 
๒๑ วรรคสอง) 
 (๔.๑.๓) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
(ข้อ ๑๐๓)  
 (๔.๑.๔) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ ๑๓๙) 
 (๔.๒) คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๒๕) 
  (๔.๒.๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๕๕) 
  (๔.๒.๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (ข้อ ๗๐) 
  (๔.๒.๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ข้อ ๗๔) 
  (๔.๒.๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๗๘) 
  (๔.๒.๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ข้อ ๑๗๔ และข้อ ๑๗๖) 
 (๔.๓) คณะกรรมการด าเนินงานที่ปรึกษา (ข้อ ๑๐๔) 
  (๔.๓.๑) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ข้อ ๑๑๔) 
  (๔.๓.๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ข้อ ๑๒๐) 
  (๔.๓.๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๑๒๔) 
  (๔.๓.๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ ๑๗๙) 

(๔) คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
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 (๔.๔) คณะกรรมการด าเนินจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ ๑๔๑) 
  (๔.๔.๑) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป (ข้อ ๑๔๖) 
  (๔.๔.๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก (ข้อ 
๑๔๙) 
  (๔.๔.๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ ๑๔๒) 
  (๔.๔.๔) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ (ข้อ ๑๕๕) 
  (๔.๔.๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ ๑๘๐)  
 (๔.๕) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย (ข้อ ๑๘๙) 
 (๔.๖) คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ห้ามแต่งตั้งซ้ า 
ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน 
- กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
- กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

(ระเบียบข้อ 26 วรรคสาม) 

องค์ประกอบ 
(๑) ประธานกรรมการ ๑ คน 
(๒) กรรมการอย่างน้อย ๒ คน 

หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๒๖) 

คุณสมบัติ 

ในกรณีที่จ าเป็นหรือเพื่อ 
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 

จะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น 
กรรมการด้วยกไ็ด้ แต่จ านวน 
กรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้น 
จะต้องไมม่ากกว่าจ านวน 

กรรมการตาม (๒) 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ 
ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วกับงานซื้อหรือ 
จ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย (๑) ข้าราชการ 

(๒) ลูกจ้างประจ า 
(๓) พนักงานราชการ 
(๔) พนักงานมหาวิทยาลัย 
(๕) พนักงานของรัฐ 
(๖) พนักงานของหน่วยงาน 

ของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ข้อยกเว้น 
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อย 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตัง้ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุกไ็ด ้
 
(ม.๑๐๐ วรรคสาม + กฎกระทรวง)  ค านึงถึงลักษณะหน้าที ่

ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 

ข้อห้าม 

ห้ามแตง่ตัง้เป็น 

“คณะกรรมการตรวจรบัพสัด”ุ 
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(2) ห้ามมีส่วนได้เสีย 
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาในการซื้อ

หรือจ้างครั้งนั้น หากทราบว่าตนมีส่วนได้เสีย ให้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะ
นั้นแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้อ่ืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน (ข้อ 27 วรรคสี่) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 170 ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 เรื่อง การ
พ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและต าแหน่งหรือส่วนราชการ สรุปได้ว่า  

1. กรรมการโดยระบุชื่อต าแหน่ง เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรับผิดชอบตามต าแหน่งที่  
ระบุไว้ ให้แต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อต าแหน่ง ไม่ต้องระบุชื่อตัวบุคคล ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวต้องมีเพียงต าแหน่ง  
เดียว เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ในกรณีนี้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนมาท าหน้าที่แทนได้ 
ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการมอบอ านาจให้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน ตามกฎหมายว่าด้วย 
การบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว บุคคลนั้นย่อมสิ้นสภาพการเป็น 
กรรมการไปด้วย และบุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวก็จะเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ 

2. กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคล เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์หรือความเหมาะสม อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ให้แต่งตั้งโยระบุชื่อตัวบุคคลไม่ต้องระบุ  
ต าแหน่งหรือส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งในกรณีนี้ จะมอบหมายให้ผู้ใดมาท าหน้าที่แทนไม่ได้ กรรมการโดยระบุ  

การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ (ข้อ 27) 

องค์ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการแตล่ะคณะ 

ต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 

การลงมติของคณะกรรมการ 

หลักการลงมต ิ
(1) มติคณะกรรมการ
ใหถ้ือเสียงข้างมาก 
(2) ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด 

เว้นแต่การตรวจรบัพัสด ุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ให้ถือมติเอกฉันท์ 

(1) ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง
ในการประชุม 
(2) หากประธานกรรมการมาสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(2.1) รอ..จนกว่าประธานกรรมการจะ  
        มาปฏิบัติหน้าที่ได ้
(2.2) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
       ประธานกรรมการคนใหม่เปน็ 
       ประธานกรรมการแทน 

 

กรณีความเห็นแย้ง 
กรรมการคนใดที่เห็นด้วย 

กับมติคณะกรรมการ ให้ท า 

บันทึกความเห็นแย้งไวด้้วย 

การพ้นจากการเป็นกรรมการ 
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ชื่อตัวบุคคลถึงแม้จะมีค าสั่งให้ย้ายไปรับราชการในส่วนราชการแห่งใหม่ ก็ยังคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ 
เช่นเดิม โดยจะพ้นสภาพการเป็นกรรมการก็ต่อเมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีค าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเป็น กรรมการ  

3. กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุต าแหน่ง เป็นการแต่งตั้ งกรรมการที่ต้องการ
คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งอยู่ หรืออ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุต าแหน่งของ
บุคคลนั้น หรือระบุหน่วยงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้มาประชุมแทนไม่ได้และใน
กรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจว่าต้องพ้นจากความเป็นกรรมการด้วย หรืออาจระบุ
การพ้นจากต าแหน่งไว้ด้วยก็ได้ ถ้าไม่ประสงค์เช่นนั้น ก็ไม่ควรออกค าสั่งในลักษณะนี้มาแต่แรก  
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+ งานก่อสร้าง (ประกาศ
คณะกรรมการราคากลาง) 

- จัดซื้อจัดจ้าง (ซ้ือ/จ้าง/แลกเปลีย่น) 
  (พรบ.หมวด6+ระเบียบหมวด2) 
- จ้างที่ปรึกษา 
  (พรบ.หมวด7+ระเบียบหมวด3) 
- จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
  (พรบ.หมวด8+ระเบียบหมวด 4) 

พรบ.หมวด10+ระเบียบหมวด 6 
-การบริหารสัญญา (มาตรา 100) 
-การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา        
ท าการ (มาตรา 102) 
-การบอกเลิกสัญญา (มาตรา 103) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ขอ้ 175 
ข้อ 176 ข้อ 179 ขอ้ 180) 

 

- - การซ้ือหรือจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง 
- (ข้อ 21 วรรคหนึ่ง) 
- - การจ้างก่อสร้าง (ข้อ 21 วรรคสาม) 
- -งานจ้างที่ปรึกษา (ขอ้ 103) 
- -งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน      
-  ก่อสร้าง (ขอ้  139) 

-  
-  
-  
- - การซ้ือหรือจ้าง (ข้อ 22) 
- - การซ้ือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ข้อ 23) 

- - งานที่ปรึกษา (ขอ้ 104) 
- -งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน   
-  ก่อสร้าง (ขอ้ 140) 

-  
-  
-  - พรบ.หมวด9+ระเบียบหมวด 5 

- - การท าสัญญา (มาตรา 93) 
- - การท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (มาตรา 96) 
- - การไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
-   (มาตรา 96 วรรคสอง)   
-   

-  
-  
-  

- พรบ.หมวด 12+ระเบียบหมวด 8 
- - การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

-  
-  
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

จัดท าโครงการและ 
ของงบประมาณ งบประมาณ 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(ม.11+ข้อ 11-13) 

 

จัดท าราคากลาง 
(ม.4) 

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ 

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ม.9) 

เอกสารการซื้อหรือจ้าง 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

ด าเนินการซื้อหรือจ้าง 

ท าสัญญา 

บริหารสัญญา/ตรวจรับสัญญา 

การบริหารพัสดุ 
- - การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
- - การยืม 
- - การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 
- - การจ าหน่ายพัสดุ 
-   (พรบ.หมวด 13 + ระเบียบหมวด 9)  
-  
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 
จัดท าโครงการ 

และการขอ 
งบประมาณ 

การเตรียมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

การด าเนินการ 
จัดหาพัสดุ 

 

การท าสัญญา/ 
บริหารสัญญา/ 
ตรวจรับพัสดุ 

การบริหารพัสดุ 

  แผนจัดซื้อจดัจ้าง 

 ขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุ 
หรือแบบรูปรายการ 

 ราคากลาง 

 เอกสารการซื้อหรือ
จ้าง 

 

 การจัดซื้อจดัจ้าง 

 การจ้างท่ีปรึกษา 

 การจ้างออกแบบหรือ
ควยคุมงานก่อสรา้ง 

 

 การท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

 การบริหารสญัญา 

 การตรวจรับพัสด ุ

 การแก้ไขสญัญา 

 การงดหรือลด
ค่าปรับหรือการ
ขยายเวลาท าการ
ตามสญัญา 

 การบอกเลิกสัญญา 

 การควบคุมวสัดุ /
ครุภณัฑ์/ทีด่ิน
สิ่งก่อสร้าง 

 การรับ-เบิกจ่าย 

 การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี

 การจ าหน่ายพสัด ุ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การแบ่งระยะการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
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(1) การจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- มาตรา 11 ระเบียบข้อ 11-13 และประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 
- กรณีศึกษา 

 
(2) การก าหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 

- มาตรา 9 ระเบียบข้อ 21 
- กรณีศึกษา 

 
(3) การก าหนดคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 

- มาตรา 8,59,64 
- หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 

0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
- กรณีศึกษา 

 
(4) การก าหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง 

- หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 
0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

- ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
- กรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการจัดซื้อจัดจา้ง 
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ก. แผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับองค์กร 
โดยทั่วไปหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดท าแผนการจดซื้อจัดจ้างเพ่ือใช้ในการควบคุม ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารงบประมาณอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะก าหนดรูปแบบเอง และให้หน่วยงานใน
สังกัดจัดท าตามรูปแบบและรายงานเสนอตามที่ก าหนด 

ข. แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
๒๕๔๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการดังนี้ 

๑. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจดซื้อจัดจ้าง โดยจัดท า
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี 
  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและส่งส าเนา
ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน ๑ ชุด ภายใน    
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ 
  ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดท าตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งส าเนาแก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว 

๒. ให้ผู้ตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจ าทุกไตร
มาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนท าการสุดท้ายของไตรมาส 

การจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระดับองค์กร 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามประกาศคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามมาตรา ๑๑ 

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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๓. หน่วยรับตรวจที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบด้วย 

(๑) กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 

(๒) ส่วนราชการประจ าจังหวัดและส่วนราชการ (๑) ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค 
(๓) กรุงเทพมหานคร 
(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา 
(๕) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๖) หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
(๗) องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
(๘) หน่วยงานในก ากับของรัฐ 
(๙) หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

๔. ให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้เงินกู้
หรือเงินอุดหนุน จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ส าหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐ บาท และที่ดนิ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๒) และ (๔) ส าหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
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หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร ่
 เว็บไซต์ e-GP 
 เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ปิดประกาศ 

ค. แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 หลักการและข้อยกเว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการจัดท าและประกาศเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 8 
 
 
 

มีการวางแผนการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสด ุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดย 
มีการประเมินและเปิดเผย 
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซ้ือจัด 
จ้างและการบริหารพัสด ุ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(มาตรา 11) 
 

วิธีด าเนินการ (ข้อ 11-13) 
 จัดท ารายละเอยีดตามทีก่ าหนด 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
 เผยแพร่แผนตามช่องทางที่ก าหนด จัดท า และ ประกาศผลเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัด

จ้างประจ าป ี
(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

(e-GP) 
(2) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
(3) ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐ 

โปร่งใส 
มีการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุทกุ
ขั้นตอน 

คุ้มค่า 
มีแผนการบริหารพัสดุ
ที่เหมาะสมและ
ชัดเจน 

ข้อยกเว้น ไม่ตอ้งประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

ซื้อ/จ้างวิธีเจาะจง 
 วงเงินไมเ่กนิ 5 แสนบาท (ม.56(2)(ข)) 
 มีความจ าเป็นฉกุเฉิน (ม.56(2)(ง) 
 พัสดุที่จะขายตลาด (ม.56 (2) (ฉ)) 
 

ซื้อ/จ้างวิธีคัดเลือก กรณีจ าเป็นเร่งด่วน (ม.56(1)(ค)) 
ใช้ในราชการลับ (ม.56(1)(ก)) 

งานจ้างออกแบบฯ 
 เร่งด่วน หรือเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ (ม.82(3)) 

การจ้างท่ีปรึกษา 
 มีวงเงนิค่าจ้างไม่เกนิ 5 แสนบาท  (ม.56(2)(ข)) 
 ความมั่นคงของชาติ (ม.70(3)(ฉ)) 
 

  

 

 
หน่วยงานของรัฐได้รบัความ 
เห็นชอบวงเงินงบประมาณ 

ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจา้งจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี 

อ านาจในการพิจารณา 
งบประมาณแล้ว 

 

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายในการ 
ปฏิบตัิงานน้ันจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ให้ความเห็นชอบ 

เว้นแต่ที่กรณี 
บัญญัติไว้ใน 
มาตรา 11 
วรรคหนึ่ง 

 

การจัดท าแผนในระบบ e-GP 

ประกอบดว้ยรายการอยา่งน้อย 
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง 
(2) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างโดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจา้ง 
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชกีลางก าหนด 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งให้เป็นไป 
ตามแผน เพื่อให้พร้อมที่จะท า 

สัญญาหรือข้อตกลงใต้ทันทีเมื่อได ้
อนุมัติทางการเงินแล้ว 

ข้อควรระวัง หน่วยงานไม่ประกาศแผน 
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
ไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งใน 
โครงการนั้น 

การเปลี่ยนแผนจัดซ้ือจัดจ้าง (ขอ้ 13) 

ให้เจ้าหน้าทีห่รือผู้ได้รับมอบหมายจดัท า 
รายงานพร้อมระบุเหตุผลทีข่อเปลีย่นแปลง 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
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 หลักการ           ให้ค านึงถึง คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือ 
  จัดจ้างพัสดุ 
 
 ข้อห้าม            ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อ 
                            หนึ่ง หรือของผู้ขายรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
 ข้อยกเว้น         พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว 
  หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

มาตรา 9 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคุณลักษณะ 
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21) 

การซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง 

ผู้รับผิดชอบในกาจัดท า หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

การซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง 

ผู้รับผิดชอบในกาจัดท า หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ให้เจ้าหน้าที ่
  ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 
 

(1) จัดท าร่างขอบเขตของ
งาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซ้ือหรือจา้ง 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  ให้เจ้าหนา้ที ่
  ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 
 (2) ด าเนินการจ้างตามความใน
หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 
(ออกแบบแบบเอง หรือขอความ
ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผัง
เมือง กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานรัฐอื่น) องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุม 

ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(1) จัดท าแบบรูป +
รายการก่อสร้าง 
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การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ข้อ 21 วรรคสอง 
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน 
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศ 
ก าหนดมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 

ในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนด 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง 
อุตสาหกรรม 

 

มีประกาศก าหนด มอก. 

ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวก 
จะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได ้

ไม่มีประกาศก าหนด มอก. 

ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างตามให ้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุใน 
คู่มือซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

จัดท าขึ้น 
 

องค์ประกอบการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

พัสดุ 
ที่มีคุณภาพ 

คู่สัญญา 
ที่มีศักยภาพ 

 

ประโยชน์สูงสุด 
ที่ราชการจะได้รับ 

 

งานซ้ือ : รายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะ 

 งานจ้าง : ร่างขอบเขต 
ของงาน 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

แต่งต้ัง 

 คณะกรรมการ 

 เจ้าหน้าท่ี 

 บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

คุณสมบัต ิ
ผู้เสนอราคา 

เงื่อนไข 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

งานก่อสร้าง : แบบรูป 
รายการ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และ 
หนังสือเวียนก าหนด 

 

หน่วยงานก าหนด 

ตัวอย่างเอกสารที่ 
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

ความจ าเป็น หรือดุลพินิจของ 
หน่วยงานที่จัดท า 
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ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือกให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการโดยพิจารณา (1) ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และ (2) วัตถุประสงค์ของ
การใช้งานเป็นส าคัญ 

(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(3) บริการหลังการขาย 
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(5) การประเมนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีท่ีก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้าน

เทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(7) เกณฑ์อื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(มาตรา 65) 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ (ข้อ 83) 

เกณฑ์ราคาประกอบ 
เกณฑ์อื่น 

เกณฑ์ราคา ข้อเสนอด้านเทคนิค 
ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

การซื้อหรือจ้าท่ีมีการก าหนด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็น 

มาตรฐาน และมคีุณภาพด ี

เพียงพอตามความต้องการใช้งาน 

และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ของรัฐ 
 

การพิจารณา 

ราคาต่ าสุด การพิจารณา 

 

การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน 

มีเทคโนโลยสีูง หรือเทคนิค 

เฉพาะ จ าเป็นต้องคัดเลือกพสัดุม ี

คุณภาพดีตามความต้องการใช้ 

งานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ของรัฐมากท่ีสุด 
 
 

มีการก าหนดคุณลักษณะที่จะต้อง
ค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือ
คุณสมบัติ ของผู้ อื่ น  ข้ อ เสนอ ซึ่ ง
อาจจะมี ข้ อ เ สนอที่ ไ ม่ อยู่ ใ นฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก ข้ อ เ ส น อ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเง่ือนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้
ยื่ นข้อ เสนอที่มี คุณสมบัติ ถูกต้อง 
ครบถ้ วน และ เป็นประโยชน์ต่ อ
หน่วยงานของรัฐ 
 

คะแนนรวมสูงสุด 

 

คะแนนผ่าน 

เทคนิคข้ันต่ า 

การพิจารณา 
พิจารณาตามเกณฑ์
ราคา หรอืเกณฑ์

ราคาประกอบเกณฑ์
อื่น ตอ่ไป 
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 มาตรา ๖๕ 
 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑) [วิธีประกาศเชิญชวน] หรือ (๒) [วิธี
คัดเลือก] ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานเป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
(๒) มาจรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย 
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(๕) การประเมนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ในกรณีท่ีก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ

ข้อเสนออ่ืนก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
ระเบียบข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก

..หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน..
ส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

การซื้ อห รื อจ้ าที่ มี ก า รก าหน 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็น
ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ มี คุณ ภ า พ ดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 
 

การพิจารณา 

ราคาต่ าสุด การพิจารณา 

 

ก า ร ซื้ อ ห รื อ จ้ า ง ที่ มี ค ว า ม
ซับซ้อนมีเทคโนโลยีสูง หรือ
เทคนิค เฉพาะ จ า เป็นต้ อง
คัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตาม
คว ามต้ อ ง กา ร ใ ช้ ง า นข อง
หน่วยงานของรัฐน้ันและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
มากที่สุด 
 
 

มีการก าหนดคุณลักษณะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุ  หรือคุณสมบัติของ ผู้ อ่ืน ข้อเสนอ ซึ่ งอาจจะมี
ข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็น
เงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
แยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ 
 

คะแนนรวมสูงสุด 

 

คะแนนผ่าน 
เทคนิคขั้นต่ า 

การพิจารณา 
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา หรือ
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อืน่  

ต่อไป 

เกณฑ์ราคาประกอบ 
เกณฑ์อื่น 

เกณฑ์ราคา ข้อเสนอด้านเทคนิค 
ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

การก าหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 ราคารวม หมายความว่า จะซื้อของกี่ชิ้นหรือจ้างท างานกี่งานก็แล้วแต่ แต่ผู้ค้าจะต้องเสนอราคามา
เป็นราคารวมทั้งงานเลย ไม่สามารถแยกยื่นแต่ละรายการได้ ดังนั้น ใน ๑ โครงการนั้นจะมีผู้ชนะหรือมีคู่สัญญา
ได้ 1 ราย เท่านั้น 
 ราคาต่อรายการ หมายความว่า การก าหนดให้ผู้ค้าสามารถแยกยื่นแต่ละรายการได้ และเวลา
พิจารณาจะพิจารณาแยกแต่ละรายการ ดังนั้น ใน 1 โครงการนั้นจะมีผู้ชนะหรือคู่สัญญาได้หลายราย 
 ราคาต่อหน่วย หมายความว่า หน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดปริมาณที่จะซื้อหรือจ้าง จึงก าหนดให้ผู้ค้า
เสนอราคาต่อหน่วย และเมื่อทราบปริมาณที่จะใช้ จึงเอาราคาต่อหน่วยที่เสนอ คูณด้วยปริมาณ ก็จะได้ราคา
รวมของทั้งสัญญา 
 
 ผู้มีหน้าที่ก าหนด 
 ระเบียบ ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วย 
  
 การใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน โดยหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาจากมูลค่าของ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากราคาท่ีเสนอตลอดช่วงอายุการใช้งาน เช่น 

(ก) ต้นทุนเบื้องต้นที่ต้องจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากค่าพัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าทดสอบ
ระบบค่าประกัน ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ค่าอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ประกอบกับพัสดุที่จัดซื้อ เป็นต้น 

(ข) ต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างการรับประกันความช ารุด
บกพร่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีอยู่ในการรับประกัน เป็นต้น 

(ค) ต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องไปจนถึง
ระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนดตามอายุการใช้งาน หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นเม่ือหมดอายุการใช้งาน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วน ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย
หรือท าลายทิ้ง ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เป็นต้น 

(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ โดยหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาให้คะแนนตามระดับ
มาตรฐานด้านคุณภาพหรือบริการ โดยพิจารณาจากเครื่องหมายมาตรฐาน สัญลักษณ์ ฉลาก หรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก าหนด ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
จัดหา 

(3) บริการหลังการขาย โดยหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาให้คะแนนจากระยะเวลาการรับประกัน
ความช ารุดบกพร่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวนศูนย์ให้บริการและการบริการพัสดุทดแทนในระหว่างที่มี
ส่งพัสดุซ่อมแซม เป็นต้น 

(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อเสนอ ตามหลักเกณฑ์
การส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรม หรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆตามที่
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ก าหนดในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 65 วรรคสอง ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ผ่านเกณฑ์
ขึ้นต่ าทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด ให้น าผลคะแนนที่ได้ไปพิจารณาร่วมกับเกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดต่อไป 

(7) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดเกณฑ์อ่ืนเพ่ิมเติมได้
ตามความในมาตร 65 (7) ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 
0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาในแบบเอกสาร
ประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....................... 
(2) ............................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....................... 
(3) ............................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....................... 
(4) ............................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....................... 
(5) ............................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ....................... 
โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 

  

 ตัวอย่างการก าหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
(1) การตัดสินจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะ

พิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ๒ ปัจจัย โดยให้น้ าหนักทั้งหมดเท่ากันร้อยละ 
๑๐๐ ดังนี้ 

 (๑.๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ 
 (๑.๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ก าหนดน้ าหนักเท่ากันร้อยละ ๓๐ โดยจ าแนกเป็น 
  (๑.๒.๑) แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานทุกกิจกรรม  (๕ คะแนน) 

แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ ประกอบด้วยแผนการออกแบบ แสง สี เสียง 
แผนการบริหารจัดการพิธีเปิดและงานนิทรรศการ แผนประชาสัมพันธ์ และผลิตของที่
ระลึกแผนการผลิตสื่อ แผนการติดตั้งอาคารชั่วคราว แผนการอ านวยการต่างๆ เช่น การ
พิมพ์ของบัตรเชิญ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สูจิบัตร บัตรจอดรถผังจอดรถ เสื้อทีมงาน
และอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าโซนนิทรรศการ แผนการรื้อถอนต่างๆ 
(๑.๒.๒) แนวคิด รูปแบบและกลยุทธ์ในการจัดนิทรรศการ พิธีเปิดงาน  (๓๐ คะแนน) 
ขอบเขตในการพิจารณา ประกอบด้วย รูปแบบ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
รายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
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(ก) การออกแบบแนวคิดการจัดนิทรรศการโซนนิทรรศการ ๕ โซน 
(ข) การออกแบบตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วย จุดท าพิธีเปิด กรตกแต่งบริเวณภายนอก

งานและภายในงาน 
(ค) แนวคิด การออกแบบ และการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ 
(๑.๒.๓) งานด้านประชาสัมพันธ์และการผลิตของที่ระลึก   (๑๐ คะแนน) 
(ก) การวางแผนประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
(ข) งานด้านการผลิตของที่ระลึก 
(๑.๒.๔) ประสบการณ์ และความพร้อมขององค์กร    (๑๕ คะแนน) 
ขอบเขตในการพิจารณา ประกอบด้วยประสบการณ์ 
และความพร้อมของ บุคลากร อุปกรณ์ ฯลฯ ของบริษัท 
(๑.๒.๕) การประเมินผลโครงการ    (๕ คะแนน) 
(๑.๒.๖) ข้อเสนอพิเศษ     (๕ คะแนน) 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
(๒) กรมพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคตามข้อ (๑.๒) และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามเกณฑ์ที่

ก าหนด และจะน าผลคะแนนที่ได้ไปพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ราคาต่อไป 
(๓) การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนน

รวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผล
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นที่สิ้นสุด   
  

 ก าหนดยืนราคา คือ ระยะเวลาที่ต้องการให้ผู้ยื่นข้อเสนอผูกพันกับราคาที่เสนอกับหน่วยงาน
ของรัฐ ราคาท่ีเสนอจะไม่เปลี่ยนแปลง ภายในก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้ การก าหนดว่าจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอยืนราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน ไม่มีหลักเกณฑ์หรือ
ขอก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระยะเวลาตั้งแต่วันเสนอราคา ถึงวันที่จะสามารถเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรา ยที่
คัดเลือกไว้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เข้ามาท าสัญญาหรือข้อตกลง เพราะการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งมีขั้นตอน
ระยะเวลาในการด าเนินการ เช่น เสนอส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม เสนอผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 
เป็นต้น 
 ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารเสนอราคาเข้ามาแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะก าหนด
ไว้ในใบเสนอราคาว่า ใบเสนอราคานี้มีก าหนดเวลายืนราคาจ านวนกี่วัน ทั้งนี้เพราะราคาพัสดุ ครุภัณฑ์หรือ
ราคาวัสดุก่อสร้างตามเอกสารเสนอราคาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่มีการเสนอราคามาก หาก
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ก าหนดจ านวนวันยืนราคาไว้ ถือว่าเป็นค าเสนอไม่จ ากัดระยะเวลา หน่วยงานของรัฐผู้ซื้อหรือ
จ้างอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาจัดท าสัญญาตามใบเสนอราคาเมื่อใดก็ได้ หากราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุ
ก่อสร้างมีราคาเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอย่อมประสบภาวะขาดทุนในการขายหรือท างานจ้ างนั้น 
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ก าหนดเวลายืนราคาไว้ในใบเสนอราคามีก าหนดเวลาแน่นอน เช่น เสนอราคาขาย
ครุภัณฑ์ ราคา ๑ ล้านบาท มีก าหนดเวลายืนราคา ๑๒๐ วันนับแต่วันเสนอราคา ดังนี้ หากส่วนราชการไม่แจ้ง
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาจัดท าสัญญาภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จนล่วงพันเวลายืนราคาแล้วจึงได้แจ้งให้ผู้ยื่น

๒.การก าหนดยืนราคา 
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ข้อเสนอมาจัดท าสัญญา ผู้เสนอราคาอาจยกขึ้นปฏิเสธไม่ยอมมาจัดท าสัญญาได้ และไม่อาจถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
ผิดสัญญาสอบราคาหรือสัญญาประกวดราคา เพราะหน่วยงานของรัฐไม่ได้แสดงเจตนาสนองรับภายใน
ก าหนดเวลาตามใบเสนอราคา จึงไม่อาจริบหลักประกันการเสนอราคาได้ ดังนั้น เมื่อมีการจัดสอบราคาหรือ
ประกวดราคาและเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว ควรเร่งแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอมาจัดท าสัญญา ให้ทันภายใน
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาด้วย  
   

 
 การก าหนดส่งมอบพัสดุ หรือก าหนดให้งานแล้วเสร็จ พิจารณาจากความต้องการใช้พัสดุ ซึ่ง
ก าหนดเป็นวัน หรือวันท าการ หรือก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ก็สามารถระบุได้ แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ก าหนดให้ชัดเจนตั้งแต่การก าหนดร่างขอบเขตของงาน และเอกสารการซื้อหรือจ้าง เช่น 

(๑)  การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ก าหนดวันส่งมอบพัสดุภายใน...วัน เช่น ภายใน ๕ วัน หรือ
ภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น 

(๒)  การจัดจ้าง ก าหนดวันส่งมอบงาน ภายใน.........วัน เช่น ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา หรือ ภายใน ๙๐ วัน นัดถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน เป็นต้น 

(๓)  กรณีต้องการใช้พัสดุหรืองานให้แล้วเสร็จที่แน่นอน จะระบุเป็นวันที่ก็ได้ เช่น ภายในวันที่
...................................... 

ส าหรับแบบเอกสารซื้อหรือจ้างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ก าหนดไว้ดังนี้ 
(๑)  แบบเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๔.๓ “ผู้

ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน.......................... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐให้ส่งมอบพัสดุ”  

(๒)  แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 
๔.๓ “ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน.............. วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐให้เริ่มท างาน” 

(๓)  แบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 4.3 “ผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน........... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐให้เริ่มท างาน”  
 

 
 หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุควรก าหนดในร่างขอบเขตของงานหรือเอกสารซื้อหรือจ้าง หากผู้ชนะการ
เสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง เพ่ือให้ผู้ชนะการเสนอราคาหรือได้รับการคัดเลือกเข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐภายในก าหนด 
 
 
 
 
 

๓.การก าหนดระยะเวลาส่งมอบ 

4.ระยะเวลาท าสัญญา 
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 หลักการ 
 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามรถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 อัตราค่าขายเอกสาร 
 ในกรณีที่มีการขายให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดท าเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา 
 

 การก าหนดเงื่อนไขการเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง จะต้องก าหนดและเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานและตามเจตนารมย์ของงานส่วนราชการ ทั้งนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจะต้อง
ก าหนดให้ชัดเจน 
 งานซื้อขายหรืองานจ้างท่ัวไป จ่ายตามวงเงินที่ก าหนดในสัญญา 
 งานก่อสร้าง สามารถจ่ายเงินค่างานให้กับผู้รับจ้างได้ 2 ลักษณะ คือ 

o สัญญาราคาต่อหน่วย (UNIT PRICR CONTRACT) เป็นการจ้างก่อสร้างที่มี
การก าหนดราคาต่อหน่วยของงานแต่ละส่วนไว้ เงินค่าจ้างจะคิดจากจ านวนงาน
แต่ละส่วนที่ท าจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยของงานแต่ละส่วนนั้นๆ การท าสัญญา
โดยวิธีนี้จะเป็นการจ้างในกรณีที่ยังไม่อาจทราบปริมาณเนื้องานที่แน่นอนใน
ขณะที่ท าสัญญาได้ เช่น งานดินในการก่อสร้างทาง การขูดลอกคลอง เป็นต้น 

o สัญญาจ้างเหมารวม (LUMP SUM CONTRACT) เป็นการจ้างเหมารวมทั้ง
โครงการโดยมีการก าหนดราคาที่แน่นอนตายตัว เมื่อได้ท างานแล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามแบบรูปและรายการก่อสร้างผู้รับจ้างก็จะได้รับค่าจ้างตามที่ก าหนดไว้ตาม
สัญญา กรณีปริมาณงานเพ่ิม-ลดไปจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพ่ิมขึ้น หรือ
ลดลงนั้นได ้

 หลักการ : ให้แบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้สัมพันธ์กัน 
 วิธีการคิด : 

1. กรณีจ านวนเงินคิดเป็นร้อยละของค่าจ้างตามที่ตกลงท าสัญญาจ้าง 
2. กรณีค านวณหาจ านวนเงินตามเนื้องานแล้วคิดเป็นร้อยละ 
ตัวอย่าง การแบ่งงวด 
1. กรณีจ านวนเงินคิดเป็นร้อยละของค่าจ้างตามที่ตกลงท าสัญญาจ้าง 

รายการที่ 1 อาคารที่ท าการส านักงานสูง 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง เป็นเงินร้อยละ 88.91 
ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง 

5.การให้หรือขายเอกสาร/แบบรูป 

6.การจ่ายเงิน 
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งวดที่ 1.1 เป็นเงินร้อยละ 6.35 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง ดังนี้ 

- ตอกเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอยเข็มและส ารวจดินแล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ท าบ่อเกรอะบ่อซึมและถังน้ าใต้ดินพร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆแล้วเสร็จ 
  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน 

2. กรณีค านวณหาจ านวนเงินตามเนื้องานแล้วคิดเป็นร้อยละ 
รายการที่ 1 อาคารที่ท าการส านักงานสูง 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ 

(125,456,000+3,250,000) = 128,706,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 88.91 
งวดที่ 1.1 จ านวนเงิน 9,185852.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.35 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ท าการก่อสร้าง ดังนี้ 
- ตอกเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและส ารวจดินแล้วเสร็จ 

  = 4,914,525 บาท 
- หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ = 3,454,163 บาท 
- ท าบ่อเกรอะบ่อซึมและถังน้ าใต้ดินพร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆแล้วเสร็จ 

  = 817,164 บาท 
   ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน 
 

 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้งานที่จ้างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการของการก่อสร้าง และการแบ่งจ่ายเงิน
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพ่ือให้ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน
การก่อสร้าง การก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดนั้น จึงต้องก าหนดให้สัมพันธ์กันระหว่างงวดงานกับงวดเงิน 
 กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงานและจ่ายเงิน
ข้ามงวดได้ เว้นแต่ ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการก่อสร้าง งานที่ส่งมอบนั้น เป็นอิสระไม่
เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น และมีการก าหนดไว้ในสัญญาว่า สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ 
  
 
  
 การก าหนดอัตราค่าปรับในสัญญา (ระเบียบข้อ ๑๖๒) 

(๑) กรณีซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลส ารวจของงานพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับรายวัน เป็น
จ านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

(๒) กรณีงานจ้างก่อสร้าง ท่ีต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับรายงัน เป็น
จ านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท 

(๓) งานจ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับรายงันเป็น
จ านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น 

(๔)  

7. การแบ่งงวดงานงวดเงิน  การส่งมอบงานข้ามงวด 

8. การก าหนดอัตราค่าปรับ 
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 งานก่อสร้าง 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก 
ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗) 
 หลักปฏิบัติ : ให้ก าหนดระยะเวลาในการประกันความช ารุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 ข้อยกเว้น : เว้นแต่งานก่อสร้างที่โดยสภาพไม่สามารถรับประกันความช ารุดบกพร่องได้ถึง ๒ ปี 
ได้แก่งานถนนลูกรัง ถนนดิน และงานขุด หรืองานขุดลอกคู คลอง สระหรือหนอง ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีการดาด
คอนกรีต 
 
 งานซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 ส าหรับการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ไม่มีระเบียบหรือมติคณะรับมนตรีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ
เช่นเดียวกับงานก่อสร้าง แต่หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็น จะก าหนดให้มีการรับประกันความช ารุด
บกพร่องก็ได้ โดยส่วนใหญ่การจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ จะรับประกันความช ารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 
 

 
 หลักการ  การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา จะกระท ามิได้ 
 เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นมีว่ามีความจ าเป็นต้องจ่าย 
  และก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญาหรือข้อตกลง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

๙.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

๑๐.การจ่ายเงินล่วงหน้า 

(๑) หน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง 

(๒) สถาบันของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ 
จ่ายได้ตามตกลง หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายก าหนด 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อ 
ฐานข้อมูล ที่มีลักษณะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมี
ก าหนดออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับสมาชิก
จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

ไม่ต้องเรียก
หลักประกัน
(ข้อ ๙๑) 

(๔) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี 
     เฉพาะเจาะจง (นอกจากตามมาตร ๕๖ (๒)  
     (ข) )จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ 

เรียกหลักประกัน (ข้อ ๙๑) 
 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หนังสือค้ าประกัน 
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 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน รวมถึงระบุไว้ในแบบสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
 วัตถุประสงค์ของการน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ 
 เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างส าคัญๆเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาในลักษณะ
เพ่ิมขึ้นและลดลงในอนาคต สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้าง รวมถึง การปรับปรุง 
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างทดแทนของเดิมทั้งหมด การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใช้ หน่วยงานของรัฐ
ต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบในประกาศราคาว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และสัญญาต้อง
ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมทั้งก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการค านวณ
ทีใ่ห้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างในคราวเดียวกัน 
จะต้องแยกระเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ ให้สอดคล้องกับสูตร
ที่ก าหนด โดยเรื่องสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หน่วยงานของรัฐสมารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสาร
ของส านักงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยตรง 
 หลักการและวิธีปฏิบัติ 

(๑) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีข้อก าหนด เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน ว่า “จะท า
สัญญาแบบปรับราคาได้” 

(๒) ในขั้นตอนท าสัญญาระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพ่ิมเติม โดยระบุว่าได้ท าสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ก าหนด 

(๓) กรณีมีปัญหา ให้หารือส านักงบประมาณ 
  
 
 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
๐๒๐๕/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓) 
 หลักการ 
 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสุขภาพอนามัยในการท างานแก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานโครงการของรัฐ 
 
 
 
 

๑๑.ก าหนดเงื่อนไขการท าสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  

๑๒. ระบบจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
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 ประเภทของงานก่อสร้าง 
(๑) งานอาคารขนาดใหญ่ ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน เกิน 

๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตร ขึ้นไป และมีพ้ืนที่อาคาร รวมกันทุกชั้น หรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๒) งานสะพานที่มีความยาวช่วงเกิน ๓๐ เมตร หรืองานสะพานข้ามทางแยกหรือทางแยกระดับ 
หรือสะพานกลับรถยนต์ หรือทางแยกต่างระดับ 

(๓) งานขุด หรือซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึกเกิน ๓ เมตร 
(๔) งานอุโมงค์ หรือ ทางลอด 
(๕) งานก่อสร้างที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๓๐๐ ล้าน 

 

 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๕๐๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑) 

(๑) กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครที่ต้องขุดเจาะผิดถนนหรือทางเท้า ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร  

 ๑.๑ เมื่ อจะมีการก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานเจ้ าของงานแจ้ ง ให้ 
กรุงเทพมหานครทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนลงมือด าเนินการ 

 ๑.๒ ในการก่อสร้างทุกรายการ หน่วยงานเข้าของงานจะต้องก าหนดให้ผู้รับจ้างหรือ  
ผู้ด าเนินการแล้วแต่กรณี ตดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง    
โดยให้จัดท าตามแบบที่ ๑ โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ไว้ด้วยอักษรตัวพอสมควร คือ   

  ๑.๒.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของ  โครงการ  
  1.2.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง   
  1.2.3 ลักษณะงานก่อสร้าง   
  1.2.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์   
  1.2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ   
  1.2.6 วงเงินค่าก่อสร้าง   
  1.2.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์   
  1.2.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์   
  1.2.9 ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน 
 1.3 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างขนาดเล็ก

แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ส่วนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็ก
กว่า 2.40 x 3.60 เมตร ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ กรณีงานก่อสร้างในเขตชุมชนที่มีพ้ืนที่จ ากัด และ
ต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบกับมวลชนด้วย 

2. กรณีงานก่องสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (และมิใช่งานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคที่ต้องขุดเจาะถนนหรือทางเท้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตามกรณี ข้อ 1) 

๑๓. การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
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 2.1 ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าและติดตั้งแผ่นป้าย
ดังกล่าว 

 2.2 แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยให้จัดท าตามแผนที่ 2 โดยให้มี
รายละเอียดในประกาศ ดังนี้ คือ 

  2.2.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

  2.2.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง   
  2.2.3 ปริมาณงานก่อสร้าง   
  2.2.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์   
  2.2.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ   
  2.2.6 วงเงินค่าก่อสร้าง   
  2.2.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์   
  2.2.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์   
  2.2.9 ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน 
2.3 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างควรมีขนาดดังนี้ 

2.3.1 งานก่อสร้างขนาดเล็ก (เช่น ถนน 2 ช่องจราจร) และงานก่อสร้างในพ้ืนที่ชนบท
แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร 

2.3.2 งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนน 4 ช่องจราจร ถนนตามผังเมืองรวมและถนน
สายส าคัญๆ) งานก่อสร้างในชุมชนเมือง หรืองานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 
2.40 x 4.80 เมตร 

2.4 ส าหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลองหรือล าน้ า ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงาน
ก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด 

 
 
หลักฐานการยื่นข้อเสนอ เป็นข้อก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน เพ่ือใช้ใน

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ขีดความสามารถหรือศักยภาพของผู้ยื่น
ข้อเสนอเพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และ
ได้พัสดุที่คุณภาพ และหน่วยงานของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด 

ส าหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ก าหนดไว้ในข้อ 3 หลักฐานการยื่น
ข้อเสนอซึ่งก าหนดให้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

14. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
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(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บีรายชื่อกรรมการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส านาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(4) ........ (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควร
ก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ........ 

 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 งานซื้อ 

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นจ้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(3) หลักประกันการเสนอราคา 
(4) เอกสารหลักฐานอื่นๆ 
 (4.1) ...................................... 
งานจ้างทั่วไป 
(1) ในกรณีที่ยื่นข้ออเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แบบหนังสือมอบ

อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามก าหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ 
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) หลักประกันการเสนอราคา 
(3) เอกสารหลักฐานอื่นๆ 
 (3.1)........................................ 
 
งานจ้างก่อสร้าง 
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามก าหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) หลักประกันการเสนอราคา 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี

การก าหนดผลงาน เท่านั้น) 
(4) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
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(5) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..................ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้อง
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 

(6) เอกสารหลักฐานอื่นๆ 
 (6.1)................................................  
 

  
ผู้มีหน้าที่จัดท าเอกสารเชิญชวนการซื้อปรือจ้าง 
ระเบียบข้อ 43 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อม

ประกาศเชิญชวน ตามแนบที่คณะกรรมการ นโยบายก าหนด 
การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ

รายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่
ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้ส านักอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณา 

การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้
ก าหนดเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท า
การเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจักซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
เกณฑ ์

 
แบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หนังสือคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 

0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2560 ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ดังนี้ 

(1) แบบประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
(2) แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา 
      อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(3) แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        
      (e-bidding) 
(4) แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          
     (e-bidding) 
(5) แบบประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง 
(6) แบบประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง 
(7) แบบประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ 

 แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวัง 
 การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง ข้อมูลหรือรายละเอียดบางส่วนจะต้องน ามาจากร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งข้อมูลรายละเอียดของประกาศและ

15. การจัดท าเอกสารเชิญชวนการซื้อหรือจ้าง 
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เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมด 
หรือบางส่วน จะต้องยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
 
 
 การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนดเงื่อนไขไว้ใน
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือ
ทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดง
เพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 
 

 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดท่ีก าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนหนึ่งเป็นสาระส าคัญ 
ประกอบด้วยการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าอกสารนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารดังกล่าว
มาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารนั้นด้วย 
 
 
 

 ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจ าเป็นจะต้องมีการสอบถามรายละเอียด
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ
ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผ่านทางจอหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงายของรัฐ
หรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยให้ก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้หน่วยงาน
ของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 

 

 

 

 

 

16. การส่งตัวอย่างพัสดุ 

17. เอกสารมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคในการน าเข้าระบบ 

18. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
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 มาตรา ๕๙ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการ
จัดซื้อจัดจา้งและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป หน่วยงาน
ของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัด
จ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพ่อน าไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินทราบด้วย 
 
 ระเบียบข้อ ๕๗ 
 กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณาสมควร
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 ควรปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบและน าเผยแพร่อีกครั้งไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ 
 ไม่สมควรปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

หัวหน้า 
หน่วยงาน 
ของรัฐ 
เห็นว่า 

เพ่ือให้การก าหนด 
ขอบเขตของงาน 

หรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

เป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม 

เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขท่ีเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

วงเงินเกิน 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 

วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 
(ต้องเผยแพร่รับฟังความคิดเห็น) 
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ความหมายราคากลาง 
 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ 
 
กลุ่ม ที่มาของราคากลาง ประเภท 

งาน 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ การเลือกใช้ราคา 

กลาง 
๑ (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคา
กลางก าหนด 

งานก่อสร้าง ประกาศคณะกรรมการราคา
ก ล า ง แ ล ะ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลาง
ง า น ก่ อ ส ร้ า ง  ล ง วั น ที่  ๑ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน
พิ เศษ ๒๗๗ ง  ลงวั นที่  ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มีผลบังคับ
ใ ช้ วั น ที่  ๑ ๕  พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
๒๕๖๐)  

ในกรณีที่มีราคาตาม 
(๑) ให้ใช้ราคาตาม 
(๑) ก่อน 

๒ (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคา 
อ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง
จัดท า 

ทุกประเภท 
ยกเว้น (๑) 

ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยูร่ะหว่าง
จัดท าราคาอ้างอิงพัสด ุ

ในกรณีที่ไม่มีราคา
ตาม (๑) มีราคาตาม 
(๒) หรือ (๓) ให้ใช้
ราคาตาม (๒) หรือ 
(๓) ก่อนโดยจะใช้
ราคาใดตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐ
เป็นส าคัญ 

 (๓) ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 

ทุกประเภท 
ยกเว้น (๑) 

๑. ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ส านักงบประมาณ 

๒. ราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
การดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

๓. ประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดราคากลางยา 

ฯลฯ 
๓ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก

ท้องตลาด 
ทุกประเภท 
ยกเว้น (๑) 

การสืบราคาจากบริษัท/ห้าง/
ร้าน ท้องตลาด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่นๆ 

ในกรณีที่ไม่มีราคา
ตาม (๑) (๒) และ 
(๓) ให้ใช้ราคาตาม 
(๔) (๕) หรือ (๖) 
โดยจะใช้ราคาใด
ตาม (๔) (๕) หรือ 
(๖) ให้ค านึง
ประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐ
เป็นส าคัญ 

 (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสดุ
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

การใช้ราคาซื้อหรือจา้งครั้งหลัง
ภายใน ๒ ปี ระบเุลขท่ีสัญญา/
ใบสั่งซื้อหรือจ้าง 

 (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
นั้นๆ 

 

การจัดท าราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
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การด าเนินการจัดท าราคากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

(๑) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ก าหนดไว้ดังนี้ 

 (๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยมและหลักเกณฑ์การค านวณราคางานก่อสร้างชลประทาน ตามอกสารแนบท้ายประกาศ 

 (๑.๒) การค านวณรารากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานน าร่อง จ านวน 
๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม
ชลประทาน ให้ด าเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบท้าย 

 (๑.๓) การใช้งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับทุก
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง 

 
(๒) คณะกรรมการก าหนดรางานก่อสร้าง 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

 

งานจ้างก่อสร้าง ทุกวิธี/ทกุวัน 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ัง 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และ 

จัดท าราคากลางตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
(ประกาศคณะกรรมการราคากลาง) 

 

งานซื้อ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่า 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง หรือ 
 ให้เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ท าหน้าท่ีก าหนดราคากลางตามมาตรา 4 
 

ดุล 
พินิจ 
 

องค์ประกอบ ระยะเวลาพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
การเปิดเผยราคากลาง (ม.63) 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด 
ข้อมูลราคากลาง และการค านวณราคา 
กลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
ก าหนด 
 

หากวงเงินในการจัดหาเกิน 5 แสน จะต้องปฏิบัตติามแนวทาง
ที่คณะกรรมการ ปปช.ก าหนด 

คือ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง
การ จัดท าราคากลาง บนเว็บไซตห์น่วยงานของรัฐ 

และเว็บไซตร์ะบบ e-GP 
 

หนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค 0405.3/ว 132 
ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561 
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ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางโดยให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) องค์ประกอบ 
 ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ ๑ คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย ๒ คน กรรมการ
ควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นส าคัญและควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
 กรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วน
เสียกับการก่อสร้าง ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
 องค์ประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติ เช่น เดียวกับ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(๒) อ านาจหน้าที่ 
     ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบค านวณราคากลาง

งานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วน าเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและ
หรือก่อนการจัดท าเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศ
ร่างขอบเขตของงาน หรือตามท่ีก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน แล้วแต่กรณี 

  ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลาง
ที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว 

 การแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อส านกงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอ านาจในการที่จะ
พิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 
(๓) ระยะเวลาของราคากลาง 

กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน 
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรับพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือ
ตามท่ีก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน 
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วิธีการค านวณและการท าค าชี้แจง 

๑. ต้องใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่สมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ ไม่ใช่ราคากลางเป็นฐาน
ในการค านวณ จะได้ตามสูตร 
      

  ส่วนต่างร้อยละ  
ผลต่าง  ราคากลาง ราคาที่เสนอ 

ราคาผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ 
  X ๑๐๐ 

 
๒. การแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางให้ 

สตง.ทราบ การแจ้งไม่ใช่การรายงาน ไม่ต้องเรียกผู้รับจ้างมาถาม ว่าท าไมเสนอราคาสูงหรือต่ า รวบรวม
รายละเอียดการค านวณราคากลาง แจ้งให้ สตง. ทราบโดยเร็ว 

๓. หน้าที่ในการแจ้งเป็นของคณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่
พัสดุ เพราะบางกรณี คณะกรรมการก าหนดราคากลาง อาจเชิญมาจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางไม่สะดวกที่จะแจ้งเอง ก็ให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 วิธีค านวณผลต่างราคากลางกับผลกระกวดราคา 

 
 

ราคากลาง     2,473,000 บาท 
ราคาที่ประกวดราคาได้  1,950,000 บาท 
ผลต่าง 
  ร้อยละ (ผลต่าง / ราคาที่ประกวดราคาได้) 
 

 
             

         
  =  26.82      วิธีที่ถูก 

 
 
             

         
  =  21.15       วิธีที่ผิด 
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(๑) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- มาตรา ๕๕ (๓)  
- มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
- กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ระเบียบข้อ ๗๘ – ๗๙ 
- หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๓ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
(๒) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

- มาตรา ๕๕ (๒) 
- มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) 
- ระเบียบข้อ ๗๔ – ๗๗ 

 
(๓) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

- มาตรา ๕๕ (๑) 
- มาตรา ๕๖ 
- ระเบียบข้อ ๓๔ – ๔๒ และข้อ ๔๓ – ๖๐ 

 
(๔) การอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

- มาตรา ๑๑๔ – ๑๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
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มาตรา 55 (/) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดมนกฎกระทรวงที่
ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง 

 
เกณฑ์การใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียง
รายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โดรคติตดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้วและมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดย
มูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพาดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ 

(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลุกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
  กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 (กรณีตาม
มาตรา 56 วรรคสอง (2) (ซ) 
  ให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังต่อไปนี้ เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(1)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(2)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น 

(3)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เก่ียวกับความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(4)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของหน่วยงานของรัฐ

เดียวกันดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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ผู้ประกอบการ 

หัวหน้า จนท. 
ประกาศผู้ชนะ 
หรือได้รบัการ 

คดัเลือก 

(ก)  รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมอยู่ด้วย
ในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมดและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด 

(ข)  รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีหน่วยงานของรัฐหรือวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม (ก) 
แห่งเดียวหรือหลายแห่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมอยู่ด้วยหรือรวมกันในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด 

(ค)  รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม 
(ก) หรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม (ข) ในล าดับชั้นแรกหรือในชั้นต่อๆ ไปแห่งเดียวหรือหลายแห่งถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนรวมอยู่ด้วยหรือรวมกันในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด 

(5)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ 
 

(6)  
 
 

 

(7)  
(8)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(1) ระเบียบข้อ 78 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

แผนจัดซ้ือจัดจ้าง 

ข้อ 11 

จัดท าร่างขอบเขต 
ของงานหรือ 

รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูป

รายการงาน
ก่อสร้าง 

ข้อ 21 

ราคากลาง 
ข้อ 4 

      วงเงินเกิน 500,000 บาท 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน 
ขอซ้ือขอจ้าง 
 ข้อ 22 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบ 

 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ยื่นซองข้อเสนอ/ 
เจรจาตกลงราคา 

 

จัดท าหนังสือเชิญ 
ชวนผู้ประกอบการ 

ที่มีคุณสมบัติ 
(ข้อ 78 (1)) 

ข้อ 78 (1) 

ข้อ 78 (2) 

จัดท ารายงานผลเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ 

เสนอสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 เว็บไซต์ระบบ e-GP 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ 

แจ้งผลผ่านทาง e-mail 
ตามแบบให้ทุกรายทราบ 

(แจ้งผ่านระบบ) 

ข้อ 81 + ข้อ 42 

ท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
(ม.93,ม.96) 

ตรวจรับพัสดุ 
(ข้อ 175-176) 

แต่งต้ังคระกรรมการซ้ือหรือ 
จ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
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การเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจง หน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 
(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก 

 ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 

(2) ใช้วิธีคัดเลือกแล้ว 
 ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 

 

ข้อ 78 (1)(ก) 
 ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น

โดยตรง หรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) 
ให้มายื่นเสนอราคา 

 หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ี
ประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้
ต่อราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 
มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
หรือ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศ/และ ไม่มีพัสดุอื่นท่ีจะใช้ทดแทนได้ 

ข้อ 78 (1) (ข) 
 ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย หรือรับจ้างนั้น

โดยตรง มายื่นเสนอราคา 
 หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น

หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 
มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัย และ การจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือ วิธีคัดเลือก 
อาจก่อให้เกิดความล่าช้า และ อาจท าให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง 

ข้อ 78 (1) (ข) 
 ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย หรือรับจ้างนั้น

โดยตรง มายื่นเสนอราคา 
 หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น

หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 
เป็นพัสดุท่ีเกี่ยวกับพัสดุท่ีได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดย
มูลค่าของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูง
กว่าพัสดุท่ีได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

ข้อ 78 (1)(ค) 
ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือ
จ้างตามรายละเอียด และราคาท่ีต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดย
ค านึงถึงราคาต่อหน่วยหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขท่ีดีกว่า
หรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม 
(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (จ) 
เป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ
องค์ กรระหว่ างประ เทศ หรื อหน่วยงานของ
ต่างประเทศ 

ข้อ 78 (1)(ง) 
ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 

ข้อ 78 (1)(ช) 
ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรง มาเสนอราคา 
หากเห็นว่า ราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด 
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได้ 
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(๒) ระเบียบข้อ ๗๘ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ) 
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคา ๒๕๖๑ ซ้อมความ

เข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)(ซ) สรุปได้ดังนี้ 

(๒.๑) วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะด าเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)(ซ) 

  วิธีด าเนินการ 
  ให้ด าเนินการตามระเบียบข้อ ๗๙ ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่

มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
(๒.๒) วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป หากด าเนินการโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง (ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)(ซ) 
  วิธีด าเนินการ 
  ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานขิงรัฐที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ 
(ก) หากแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบข้อ ๗๘(๑)(ง) โดย

อนุโลม (ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา) 
(ข) หากไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จะให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ระกอบ

การที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงก็ได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 
  

(๓) ระเบียบข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 
 

การเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอนการด าเนินการ 
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) วรรคหนึ่ง ประกอบ
กฎกระทรวงก าหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑ 
  
“การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการทั่วไป และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท” 

(๑) ระเบียบ ข้อ ๗๙ 
(ก) กรณีปกติ 
ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
(ข) กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
กรณีที่มีความจ าเป็นเร่ งด่วนที่ เกิดขึ้นโดยไม่ ได้
คาดหมายไว้ก่อน และอาจไม่ด าเนินการตามปกติได้
ทันที ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
นั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายขอความเห็นชอบกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
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แผนจัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดท าร่างขอบเขต 
ของงานหรือ 

รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูป

รายการงาน
ก่อสร้าง 

ราคากลาง 

เจ้าหน้าที่จัดท า 
รายงานขอซื้อ 

ขอจ้าง (ข้อ 22) 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 21 

ข้อ 4 

กรณีปกต ิ

หวัหน้าเจ้าหน้าที่สัง่ซือ้  
สัง่จ้างภายในวงเงินท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ 

 เว็บไซต์ระบบ e-GP 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ 

แจ้งผลผ่านทาง e-mail 
ตามแบบให้ทุกรายทราบ 

(แจ้งผ่านระบบ) 

หัวหน้า จนท. 
ประกาศผู้ชนะ 
หรือได้รบัการ 

คดัเลือก 

ข้อ 81+ ข้อ 42 

ท าสัญญา (ม.93) 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ม.96(1)) 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

ส่งมอบพัสด ุ
ตรวจรับพัสดุ(กรรมการตรวจรับ 

พัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) 

เจรจาตกลงราคา 

ผู้ประกอบการ 

เจ้าหน้าที ่

กรณีที่มีความจ าเป็น 
เร่งด่วน + ไม่ได้ 
คาดหมายไว้ก่อน+ 
และไม่อาจด าเนินการ 
ตามปกติได้ทัน 

ไม่ต้องบันทึกในระบบ e-GP ตาม 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0405/ว 322 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2561 ข้อ 2.2.3 

 
จัดท ารายงานขอความ 

เห็นชอบต่อหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานให้ความ 
เห็นชอบ 

ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น 
หลักฐานการตรวจรับโดย 

อนุโลม 

ผู้ประกอบการ 

ด าเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อน 

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ี 

รับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติงานน้ัน 

วงเงินเกิน 500,000 บาท  
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ผู้ประกอบการ 

ด าเนนิการซื้อหรือจ้างไปก่อน 

(๔) การจัดหาพัสดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค์ 
(ก) เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

หน่วยงานของรัฐกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการด าเนินการ และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

(ข) ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง (ไม่ต้องท ารายงานขอซื้อขอจ้าง)  

(ค) ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ (ตาราง ๑) 

 ขั้นตอนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 

รายการค่าใช้จ่ายตาม 
ตาราง 1 

ด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
ตามระเบียบพัสด ุ

วงเงินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน 10,000 บาท 

จัดท ารายงานขอความ 

เห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐาน 

การจัดซ้ือจัดจ้างนั้นเสนอ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ภายใน 5 วันท าการถัดไป 

หัวหน้าหน่วยงานให้ความ 

เห็นชอบ 

ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น 

หลักฐานการตรวจรับ 

โดยอนุโลม 

ประกาศผลผู้ชนะ (ข้อ 18) 

เจ้าหน้าที่หรือ 

ผู้ได้รับมอบหมาย 
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ผู้ประกอบการ 

หัวหน้า จนท. 
ประกาศผู้ชนะ 
หรือได้รบัการ 

คดัเลือก 

 

 มาตรา ๕๕ (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ใน
งานนั้นมีผู้ประหอบการที่มีคุณสมบัติตางตามท่ีก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 
 เกณฑ์การเลือกใช้วิธีคัดเลือก 
 มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข)  พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ าหน่าย 

ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง 
และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนข้อจ ากัด 

(ค)  มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่ง
หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

(ง)  เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ เป็น
การเฉพาะ 

(จ)  เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 
(ฉ)  เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือ

ที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
(ช)  เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ

ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ขั้นตอนด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

แผนจัดซ้ือจัดจ้าง 

ข้อ 11 

จัดท าร่างขอบเขต 
ของงานหรือ 

รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูป

รายการงาน
ก่อสร้าง 

ข้อ 21 

ราคากลาง 
ข้อ 4 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน 
ขอซ้ือขอจ้าง 
 ข้อ 22 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบ 

 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก 

 

ยื่นซองข้อเสนอ 
 

จัดท าหนังสือเชิญ 
ชวนผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ในกรณีจ าเป็นอาจ 
น้อยกว่า 3 ราย 

ข้อ 74 (1) 

ข้อ 74 (2) (3) กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ใบเสนอราคา และเอกสาร 

หลักฐานต่างๆและพิจารณาผล 

 เว็บไซต์ระบบ e-GP 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ 

แจ้งผลผ่านทาง e-mail 
ตามแบบให้ทุกรายทราบ 

(แจ้งผ่านระบบ) 

ม.93,96 

ท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  

ตรวจรับพัสดุ 

จัดท ารายงานผลเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ 

เสนอสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

ข้อ 77 

ข้อ 75-76 

ข้อ 
74 
(4) 
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ประธาน 
คณะกรรมการ 
ซื้อหรือจ้างโดย 

วิธีคัดเลือก 

หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) การจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ 

จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้น
แต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 

โดยให้ค านึงถึงการ
ไม่มีผู้ประโยชน์
ร่วมกันของผู้ที่เข้า
ยื่นข้อเสนอ พร้อม
จัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมี
หนังสือเชิญชวน 

ระเบียบข้อ 68 
 ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ
ผู้ด าเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรอง
เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ใน
กรณีที่ยื่นข้อเสนอมายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้
ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อด าเนินการต่อไป  

(2) การยื่นซองข้อเสนอ 
และการรับซองข้อเสนอ 

ด าเนินการตามข้อ 68 
โดยอนุโลม 

(3) การรับซองข้อเสนอ (4) การเปิดซองข้อเสนอ 

ข้อห้าม 

เว้นแต ่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอยีด
ที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ
จ้างท่ีจะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุ
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือ
น าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสาร
หรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันที่ยื่น
ซองข้อเสนอ 

เมื่อถึงก าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน
เพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ 

เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิด
ซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น าความในข้อ 
55(2)-(4) มาใช้บังคับการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกซองคณะกรรมาร โดยอนุโลม 

(2) ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม 
(2) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อ 
55 

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น เสนอหัวหน้า หัวหน้า
หน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

ถูกต้องตามเงื่อนไข ถูกต้องตามเงื่อนไขรายเดียว ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไป 
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

ผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายถูกต้องตาม
เงื่อนไขตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
(1)  ร า ค า ข อ ง ผู้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ ที่

คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างยังไม่เกินวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

 
ให้เสนอสั่งซื้อหรือจ้างรายที่ได้รับการ
คัดเลือก 
 
(2)  ร า ค า ข อ ง ผู้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ ที่

คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา 

 
โดยให้ด าเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 
58แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
เ พี ย ง ร า ย เ ดี ย ว ห รื อ ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว 
 
 
ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ตามข้อ 56 โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอ
หั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐผ่ าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เหลือ 
 
 
ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะ
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห ม่ โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (2)(ก) ก็ได้ 

 
 กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือถูกต้องเพียงรายเดียว 
 ระเบียบข้อ 75 หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูก
ต้องการตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คระกรรมการด าเนินการตามข้อ 56 โดย
อนุโลม 
 

ระเบียบข้อ 56 ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว
สามารถด าเนินการได้ 2  กรณี 
(ก) ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น 
(ข) เสนอสั่งซ้ือหรือจ้าง 
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม 
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 มาตรา 55 (1) วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่
มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
 ข้อ 29  การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป 3 วิธี ดังนี้ 

(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) วิธีสอบราคา 
ข้อ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการ
กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1)  การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(2)  การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
5,000,000 บาท 

วิธีด าเนินการ : ตามระเบียบข้อ 34 – 42 
 
ข้อ  31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงิน

เกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้
ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e – bidding) ตามวิธีกรมบัญชีกลางก าหนด 

วิธีด าเนินการ : ตามระเบียบข้อ 43 - 60  
 
ข้อ 32 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 

5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 ด้วย 

วิธีด าเนินการ : ตามระเบียบข้อ 61 – 63 
 

3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดเชิญชวนท่ัวไป 
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กรมบัญชีกลาง (ข้อ 36) 

Maket 

ผู้ค้า 
ตอบกลับ 

ผู้ประกอบการ 
e-Catalog 

ข้อ 33 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ 30 ข้อ 31 หรือข้อ 
32 แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบและเมื่อ
ไดร้ับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

3.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนจัดซ้ือจัดจ้าง 
ข้อ 11 

จัดท าร่างขอบเขต 
ของงานหรือ 

รายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของ 

พัสด ุ

ข้อ 21 

ราคากลาง 
ข้อ 4 

ข้อมลูสนิค้า 
-รหสัสนิค้า 

(UNSPS) 

-คุณสมบัต ิ

หน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที ่

 

จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อม 
ประกาศตามแบบ (ข้อ 34) 

 

ผู้ประกอบการ 

จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่(ข้อ 22) 

 

หัวหน้าหน่วยงานให้ความ 
เห็นชอบ (ข้อ 35) 

 

ประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง 
สินค้า : คุณสมบัติสินค้า จ านวน 
ผู้ค้า : คุณสมบัติ 

 
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ 
 เว็บไซต์ระบบ e-GP 
 เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ปิดประกาศ  ที่ท าการ 

ของหน่วยงาน 
 

 
 

หัวหน้า จนท. 
ประกาศผู้ชนะ 

 เว็บไซต์ระบบ e-GP 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบ และจัดท ารายงานผล 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ และเสนอผู้มี 

อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง (ข้อ 38-42) 

 

แจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง 
e-mail ตามแบบให้ทุกรายทราบ 

 

 ใบเสนอราคา 

 การประมูลฯ 
 

เสนอราคา (ข้อ 37) 
- สินค้า – ราคา 
 

สตง 

ระบบ e-Catalog 
กรมบัญชีกลาง 
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ผ่าน 
ระบบ 
e-GP 

สอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติม 

ข้อ
 5

0 

3.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (1) การตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 บันได 3 ข้ัน กระบวนการคัดเลือกและพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
ข้อเสนอของผู้เสนอ 

ราคาทุกราย 

คณะกรรมการ 
ลงรายมือช่ือ 
ก ากับเอกสาร 

หลักฐานทุกแผ่น  ผู้ยื่นข้อเสนอน า 
ต้นฉบับหลักประกัน 
การเสนอราคา และ 
ตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) 

มาส่งภายใน 
5 วันท าการ นับถัด 
จากวันเสนอราคา 

 

แผนจัดซ้ือจัดจ้าง 
ข้อ 11 

จัดท าร่างขอบเขต 
ของงานหรือ 

รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูป

รายการงาน
ก่อสร้าง 

ข้อ 21 

ราคากลาง 

ข้อ 4 

ข้อ 43-44 

เจ้าหน้าที่จัดเอกสารซ้ือหรือ 
จ้าง พร้อมประกาศเชิญชวน 

 
รายงานขอซ้ือขอจ้าง (ข้อ 22) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 45-47 

รับฟังความ 
คิดเห็น 

ไม่รับฟังความ 
ความคิดเห็น 

ข้อ 52 ข้อ 54 เสนอราคาในวัน เวลา 
ที่ก าหนด 

 

กรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสาร 
ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร 

หลักฐาน พิจารณาผล 
และจัดท ารายงานผลเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงาน และเสนอ 

สั่งซื้อสั่งจ้าง 

ข้อ 59 

ข้อ 55-58 

หัวหน้า จนท. 
ประกาศผู้ชนะ 

 เว็บไซต์ระบบ e-GP 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ 

แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางe-mail ตามแบบให้ 
ทุกรายทราบ (ผ่านระบบ) 

 

ท าสัญญา 

ผู้ประกอบการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

เผยแพร่ประกาศ 
และเอกสารซ้ือ/จ้าง 

(ระยะเวลาตามระเบียบ) 

 เว็บไซต์ระบบ e-GP 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

สตง ม.62 

ข้อ 48-53 

Download 

ให้/ขาย 

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ 

 ระ
บบ

 e
-G

P 
จัด

ส่ง
 

ขั้นตอนที่ 2 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คุณสมบัติ 

ข้อเสนอทางด้าน 

เทคนิค และ 

เอกสารหลักฐาน 

ต่างๆ แล้ว 

+ 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

บันทึกข้อมูลใน 

ระบบ e-GP 

ขั้นตอนที่ 3 

คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกสิง่ของ 

หรืองานจ้างหรือคณุสมบตัิของผู้เสนอ 

ราคา และตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 

คัดเลือกข้อเสนอ 

ระบบ e-GP ประมวลผลจากการพิจารณา 

ของคณะกรรมการ และคดัเลือกผูเ้สนอ 

ราคา ซึ่งเสนอราคาต่ าสดุ หรือผูเ้สนอ 

ราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (แล้วแต่กรณี) 
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(2) หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา พร้อมลงชื่อก ากับทุกแผ่น 
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิมพ์

ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้
ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยก
มาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมากรยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะด าเนินการตามข้อ 83 
(3) แล้วเสร็จ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา 
ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวัน
เสนอราคาตามข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเนอราคา
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่จะให้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัด
สิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
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วิธีการด าเนินการตรวจสอบ 
(1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามเงื่อนไขประกวดราคาข้อ 3 

เอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 
รายการเอกสาร บุคคล 

ธรรมดา 
หสม./ 
หจก. 

บจ./ 
บมจ. 

กิจการร่วมค้า 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
ส าเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ     
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ     
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ     

รายการเอกสาร บุคคล 
ธรรมดา 

หสม./ 
หจก. 

บจ./ 
บมจ. 

กิจการร่วมค้า 

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

ผู้มีอ านาจควบคุม     

เอกสารแสดงเอกสิทธิ์คุ้มครองการขึ้นศาลไทย  - - - 
ส าเนาสัญญาของการเข้ากิจกรรมร่วมค้า     
เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็น
ต้น 

    

 
เอกสารหลักฐานส่วนที่ 2 
 

รายการเอกสาร-งานจ้าง รายการเอกสาร-งานจ้าง 
1. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 

1. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมายใน
กรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามใน
ใบเสนอราคาแทน 

2. หลักประกันการเสนอราคา 2. หลักประกันการเสนอราคา 
3. ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
3. แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ 
4. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่ง

จะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

4. เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการก าหนด
เพิ่มเติม 
-  ส าเนาหนังสือรับรองการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ าหนา่ย 
- ส าเนาบัตรวิศวกร 

เป็นต้น 
5. เอกสารยื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ

ก าหนดเพิ่มเติม 
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(2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขประกวดราคาข้อ 2 
 

คุณสมบัติทั่วไป ผลการตรวจสอบ 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย   ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง              
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง              
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ   ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง              
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

  ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง              

5. ไม่เป็นซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้
เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง  
 
(ตรวจสอบข้อมูลทาง  
www.gprocurement.go.th) 
             

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง              

7. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง              

8.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e – GP) 
ของกรมบัญชีกลาง 

  ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง              

 
คุณสมบัติเฉพาะ ผลการตรวจสอบ 

1. เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ/รับจ้างงานที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

2. เป็นผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา............ไวก้ับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศ
ก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้ 
กับกรมบัญชีกลาง  

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง 
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า............บาท (................) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู้สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน 
เอกชนที่หน่วยงานของรัฐเชื่อถือ  

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง  
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คุณสมบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. ผลการตรวจสอบ 
1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e – 
GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

3. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท ๕สัญยาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

 

คุณสมบัติอ่ืน/คุณสมบัติทางเทคนิค เช่น ผลการตรวจสอบ 
1. ต้องเป็นผู้ผลิต...... 

 
  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

2. ต้องเป็นผู้แทนจ าหน่าย..... 
 

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

3. ต้องมีวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร..... 
 

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

4. ตัวอย่างพัสดุ..... 
 

  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 

 

ความสัมพันธ์ บริษัท A บริษัท B หจก. C  ผลการตรวจสอบ 
(1) เชิงบริหาร นาย ก. เป็น

กรรมการผู้จดัการ 
นาย ข เป็น
กรรมการผู้จดัการ 

นาย ก เป็น
หุ้นส่วนผู้จดัการ 

นาย ก. เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั
ในบริษัท A กับ หจก.  C เนื่องจาก
เป็นผู้มีอ านาจเชิงบริหาร ท้ัง 2 
กิจการ 

(2) เชิงทุน  นาย ก. ถือหุ้น  
26 %  

  นาย ก เป็น 
หุ้นส่วนประเภท 
ไม่จ ากดัความ
รับ  

นาย ก. เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั
ในบริษัท A กับ หจก. C เนื่องจาก
ถือหุ้นในบริษัท A เกินกว่า 25 % 
(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) และเป็น
หุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผิด
ใน หจก.C 

(3) ลักษณะไขว้กัน
ระหว่าง (1) กับ 
(2) 

นาย ก. ถือหุ้น 
26 % 

 นาย ก เป็น
หุ้นส่วนผู้จดัการ 

นาย ก. เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั
ในบริษัท A กับ หจก. C เนื่องจาก
ถือหุ้นในบริษัท A เกินกว่า 25 % 
(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) แลเป็นผู้มี
อ านาจเชิงบริหารใน หจก.C   
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 การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ของผู้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

(1) เชิงบริหาร (2) เชิงทุน 

 

(3) ไขว้กัน 

 

การด ารงต าแหน่ง 
ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงาน 

การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุน้ 

 ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 ผู้เป็นหุ้นส่วนใน หจก.ไมจ่ ากัดความ
รับผิด 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(เกิน 25 % หรือ
อัตราอื่นท่ี กก.นโยบายก าหนด) 

ความสัมพันธ์มนลักษณะไขว้กัน
ระหว่าง (1) และ (2) 

ให้รวมถึงคู่สมรส หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ด้วย 

รวมทั้งใช้ช่ือบุคคลอื่นด ารงต าแหน่งตาม (1) หรือถือหุ้นตาม (2) โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให ้
ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐอื่นท่ียื่น 
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน เช่น TOT กับ CAT (มาตรา 67) 

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (ข้อ 15) 

(3)  นิติบุคคล (2) บุคคลธรรมดาหรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

(1) ผู้ร่วมค้า 

(ก) หสม./หจก.     หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิบุคคล บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วน ผู้จดัการ ผู้มี
อ านาจควยคุม (ถ้ามี) 

(ข) บจ/บมจ.     หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณฑ์สนธิบัญชี
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) 

       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึง
การเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

      ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ผู้ร่วมคา่ 
      กรณีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทย ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง 
      กรณีผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ในข้อ (1) 
 

(4) เอกสารอื่นๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
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 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็น
อุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
กระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือส่งว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้
ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของ
รัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

(3) ตรวจสอบการเสนอราคาตามเงื่อนไขประกวดราคาข้อ 4 
- ก าหนดยืนราคา 
- ก าหนดส่งมอบ 
- อย่างพัสดุ 
- หลักประกันการเสนอราคา 
ฯลฯ 

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรกมารพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

 เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายลเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ 

- เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

 ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ภายหลังจากท่ีพิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบ
ตามข้ันตอนที่ 2 และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ชนะการเสนอราคา (หลักเกณฑ์ราคา หรือหลักเกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน) ที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาข้อ 6 แล้ว คณะกรรมการเสนอให้ซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่
กรณี... 
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 ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายงานผลดารพิจารณาและความเห็น 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดท ารายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอการที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก)  รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(ข)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไปเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(ง)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ)  ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
(ระยะเวลาที่ก าหนดนี้ เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น)  

 ล าดบั ขั้นตอนการปฏบิัต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ (วันท าการ) 

ไม่เกิน 5 
ลบ. 

เกิน 5– 
10 ลบ. 

เกิน 10– 
50 ลบ. 

เกิน  50 ลบ. 

1 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)  1 1 1 1 
2    จัดท าราคากลาง      
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง      
  2.2 คณะกรรมการฯ ด าเนินการ  1 1 1 1 
  2.3 เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบราคากลาง  3 5 1 1 

 3 จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง แล้วแต่กรณี)  1 1 3 3 
  3.1 เจ้าห้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  3 3 3 3 
  3.2 คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตของงาน  3 3   
      3.2.1 แต่งตั้งคระกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตของงาน  
      3.2.2 คณะกรรมการฯด าเนินการ      
  (รวม 1-3)  12 14 14 14 
4  บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2 2 2 2 
  เช่น รายงานขอซ้ือขอจ้าง สร้างประกาศและเอกสารประกวดราคา     
5  เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 2 2 2 2 
6 ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น     
 ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP (ไม่น้อยกว่า 3 วันท า

การ) นับรวมวันประกาศ 
 4 4 4 

 6.1 ไม่มีแสดงความคิดเห็น - - - - 
 6.2 มีแสดงความคิดเห็น     
 - พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน - 2 2 2 
 - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP - 4 4 4 
 (รวม 4-6) 4 14 14 14 
7 ด าเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา     
 7.1 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 1 1 1 1 
      ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP     
 7.2 ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสารและค านวณราคา 5 10 12 20 
 ไม่น้อยกว่า xx วันท าการ (ตามระเบียบฯ)     
 7.3 การชี้แจงเพิ่มเติม 3 3 3 3 
8 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 1 
 (รวม 7-8) 10 15 17 25 
9 รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน) 3 3 3 3 
10 คณะกรรมการพิจารณาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 5 5 5 5 
 พิจารณาคัดเลือก และจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
 (รวม 9-10)  8 8 8 8 

11 เสนอผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 2 2 2 2 
 - จัดท าประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา 1 1 1 1 
 - ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตามมาตรา 117) 7 7 7 7 

12 ท าสัญญาหรือข้อตกลง (ไม่นับระยะเวลาที่ผู้ชนะการเสนอราคา ท าหลักประกัน
สัญญา) 

5 5 5 5 

 (รวม 11-12) 15 15 15 15 
  46 63 65 73 
 หมายเหตุ ไม่นับรวมระยะเวลาเสนอส านักงบประมาณ หรือระยะเวลารอคอย ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น อ านาจกระทรวงอนุมัติรับราคา 
 จัดท าโดย :  กองพัสดุ 33 38 40 48 
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หมวด 7 การจ้างที่ปรึกษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
จ้างที่ปรึกษา 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาท่ัวไป 
ที่มีคุณสมบัติตรงตาม 

เงื่อนไขท่ีก าหนดเข้ายื่น 
ข้อเสนอ 

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี 
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่า 3 รายให้ยื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามที่ก าหนด 
น้อยกว่า 3 ราย 

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี 
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด 
รายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่น 

ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา 
ต่อรองราคาโดยตรง 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างท่ีปรึกษา (ม.70) 
วิธีการประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

 งานที่ไม่ซับซ้อน 

 งานที่มีลักษณะเป็น 
งานประจ าของ 
หน่วยงานของรัฐ 

 งานที่มาตรฐานตาม 
หลักวิชาชีพ 

 
และท่ีปรึกษาซึ่ง 

สามารถท างานนั้นได้ 
เป็นการทั่วไป 

 
ด าเนินการตามระเบียบ 

ข้อ 109 - 118 

 ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
แล้วแต่ไม่มผีู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไมไ่ดร้ับการ
คัดเลือก 

 เป็นงานท่ีซับซ้อน ซับซ้อนมาก
หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะ
ที่จะด าเนินการโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป 

 เป็นงานจ้างที่มีท่ีปรึกษาในงาน
ที่จะจ้างน้ันจ านวนจ ากัด 

 กรณีอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

ด าเนินการตามระเบียบ 
ข้อ 119-123 

 ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคัดเลือก 
หรือใช้วิธีคัดเลือกแลว้ แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

 งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 
500,000 บาท) 

 เป็นที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจาก
งานที่ได้ท าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค 

 เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้น
จ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(5,000,000) 

 เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกีย่วกับ
ความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 

 กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ด าเนินการตามระเบียบ ข้อ 124-125 
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การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง (มาตรา 67) 

ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจ 
ประกาศยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ด าเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณไม่เพียงพอ 
2. มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะหรือที่ได้รับ

การคัดเลือกราคารายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระท าการทุจริต 

3. การท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะ 

4. กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

การยกเลิกการจดัซื้อจัดจา้งตามวรรคหนึ่ง
เป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซ้ือจัดจ้างที่ยกเลิกนัน้
จะเรยีกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้เมื่อมกีารยกเลิกการจัดซ้ือจดัจ้างให้
หน่วยงานของรัฐแจบ้งให้ผู้ประกอบการซ่ึงรับ
หรือซ้ือเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผล
ทีต้่องยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังนั้น 

ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอต้ังแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือ
มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (2) 
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ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หัวข้อ : การท าสัญญาและหลักประกัน 

 

 

 

สัญญา หมายถึง การใดอันได้กระท าลงโดยชอบด้วย
กฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งเน้นโดยตรงต่อการผูกนิติ

สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคล ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้น
ไป เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลงโอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
การท าสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

การท าสัญญา 
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ขั้นตอนการท าสัญญา 

จัดซื้อจัดจ้าง 

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

ประกาศผล 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผล
ผู้ชนะ 

 เว็บไซตร์ะบบ e-GP 

 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ปิดประกาศ ณ ท่ีท าการ 

 แจ้งผลทาง e-mail ตามแบบ
ให้ผู้เสนอราคาทุกแบบ 

รอการอุทธรณ์ 
หลักการ (มาตรา 66 วรรคสอง) 
  การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจา้งจะ
กระท าได้ต่อเมื่อ 

(1) ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และ
ไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ (ภายใน 7 วันท าการ) 
หรือ 

(2) ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อ
หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท า
การจัดซ้ือจัดจา้งต่อไป 

ไม่ต้องรอการอุทธรณ์ 

 การจัดซ้ือจัดจา้งที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน 
 การจัดซ้ือจัดจา้งโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 
 การจัดซ้ือจัดจา้งที่มีวงเงินเล็กน้อย 

(ไม่เกิน 1 แสนบาท) 
(ข้อยกเว้นตามมาตรา 66 วรรคสอง) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอและผา่นการคัดเลือก
เพียงรายเดียว (ว 453) 

ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือ 

1. สัญญาตามแบบ (อ านาจหัวหนา้
หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบ) 

2. ข้อตกลงเป็นหนังสือ (อ านาจหวัหนา้
หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหรือหวัหน้า
เจ้าหน้าที่) 

3. ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
4.  

บริหารสัญญาและตรวจสอบรับพัสดุ
(คกก.ตรวจรับพสัดุ) 

รูปแบบของสัญญา 

สัญญาแบบเต็มรูป 
(ม.39) 

สัญญาแบบลดรูป 
(ม.96 วรรคแรก) 

สัญญาไม่มีแบบรูป 
(ม.96 วรรคแรก)+ข้อ 79 วรรคสอง) 

กรณีท าเป็นสัญญา 

(1) ท าตามแบบที ่คกก.นโยบายก าหนด
โดยความเห็นชอบของ สนง.อัยการ
สูงสุด 

(2) ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความแตกต่างไป
จาก (1) ต้องไปท าให้หนว่ยงานของ
รัฐเสียเปรียบ 

(3) กรณีจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นมา
ใหม่ต้องส่งให้ สนง.อัยการสูงสุดให้
ความเห็นชอบกอ่น 

(4) การท าสัญญาตามที่ สนง.อัยการ
สูงสุดให้ความเห็นชอบมาแลว้ให้ท า
ได้ 

 

กรณีท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(1) การจัดซ้ือจัดจา้งโดยวธิีคัดเลือกตาม
มาตรา 56 (1) (ค) โดยวธิีเฉพาะเจาะจง
ตามาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) และการจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 
(3) (ข) 

(2) การจัดซ้ือจัดจา้งจากหน่วยงานของรัฐ 
(3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้

ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่
วันที่ถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(4) การเช่าซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใด
นอกจากค่าเช่า 

(5)  กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเษกษา 

กรณีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(1) ในกรณีที่การจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินไม่
เกิน 100,000 บาท (ตาม
กฎกระทรวง) แต่ต้องมีหลักฐานใน
การจัดซ้ือจัดจา้งนั้น (ม.96 วรรค
สอง) 

(2) กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมายไว้กอ่นละอาจไม่
ด าเนินการตามปกติได้ทัน (ขอ้ 79 
วรรคสอง) 

(3) การจัดซ้ือจัดจา้งตามหนังสือ ว.119 
(ตาราง 1) 
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1) สัญญาจ้างก่อสร้าง 
2) สัญญาซื้อขาย 
3) สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
6) สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
7) สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
9) สัญญาแลกเปลี่ยน 
10) สัญญาเช่ารถยนต์ 
11) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
13) สัญญาจ้างออกแบบและความคุมงานก่อสร้าง 
14) สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
15) สัญญาจ้างท าของ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามาตรา 93 ก็ได้ เฉพาะใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามาตรา 56 (1) (ค) จ าเป็นเร่งด่วน 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) ไม่เกิน 500,000 บาท 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ง) ฉุกเฉิน 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ฉ) เป็นพัสดุขายทอดตลาด 
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) ไม่เกิน 500,000 บาท 

(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(3) กรณีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลง

เป็นหนังสือ 
(4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
(5) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

มาตรา 96 
 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย 

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลง 
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได ้แต่ต้องมีหลกัฐานใน 
การจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
 

ข้อ 79 วรรคสอง 
 กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และ 

อาจไม่ด าเนินการตามปกติได้ทัน 
 

กฎกระทรวงก าหนด 
ไม่เกิน 100,000 

บาท 
 

ขั้นตอนลงนามสัญญา 

ร่างสัญญาหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

1. สัญญาตามแบบ 
2. ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) 

 รูปแบบสัญญาหรอืข้อตกลง 
 เง่ือนไขสัญญา 
 เอกสารแนบท้าย 

ความใดในเอกสารแนบท้าย
สัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความ
ในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้าง/ผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง/ผู้ขายไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
ค่าจ้าง/ค่าสิ่งของ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
จากผู้วา่จา้ง/ผู้ซ้ือทั้งสิ้น 

แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
เข้ามาท าสัญญา 

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเตรียม 
หลักประกันสัญญา 

ซึ่งมีเงื่อนไขที่ส าคญั ได้แก ่

- ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งของที่ซื้อขาย/งานท่ีจ้าง 

ปริมาณ จ านวน และราคาแบบรูปแบบ (งาน
ซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน) 

- การส่งมอบ การตรวจรับ (ท้ังหมด/บางส่วน) 
- การช าระเงิน (เงินล่วงหน้า/งวดเงนิ) 
- การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

- การวางหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 

- การบอกเลิกสัญญา/คา่ปรับ 

- การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาส่ง
มอบ 

ลงนามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

การส่งส าเนาสญัญาหรือ
ข้อตกลง (ข้อ 164) 
 สัญญาหรือข้อตกลงมี

มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท
ขึ้นไป 

 ส่งให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมสรรพากร ภายใน 
30 วัน นับแต่วันท า
สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ 
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การลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
 
 
 

 อ านาจลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็น                                              ผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคล/ 
      หนังสือ (ข้อ 161)                                                         ห้าง/ร้าน ตามกฎหมาย 
 อ านาจลงนามสัญญาแก้ไข 
 ซึ่งผู้มีอ านาจได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ 

ข้อตกลงแล้ว (ข้อ 165-วรรคท้าย) 
 
 
 

 อ านาจลงนามข้อตกลงเป็นหนังสือ/ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง 
ซึ่งเป็นจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56(2)(ข) และด าเนินการ 
ตามข้อ 79 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

ผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อ 

ผลของสัญญา 

หลักการ 
สัญญามผีลนับตั้งแต่วันที่คู่สญัญาได้ลงนามในสญัญา 
 
 
ข้อยกเว้น 
คู่สัญญามีข้อตกลงก าหนด                           จะก าหนดไว้ขอบเขต 
เงื่อนไขกันไว้ในสญัญาเป็น                           ของงานและเอกสาร 
อย่างอื่น                                                เชิญชวนด้วย 
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การนับอายุสัญญา 

หลักการ 
การนับระยะเวลา (อายุสัญญา) ให้เริ่มนับถัดจากวันที่คู่สัญญาได้ลงนาม 
ในสัญญา ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 
ข้อยกเว้น : ข้อตกลงก าหนดเงื่อนไขกันไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น 
            เช่น กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง เริ่มนับอายุสัญญานับถัดจาก 
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน เป็นต้น 
 
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า (ข้อ 89) 

หลักการ  การจ่ายเงินค่าพัวดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สญัญา 
            จะกระท ามิได ้
เว้นแต ่   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นมีว่ามคีวามจ าเป็นต้องจ่าย  
            และก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญาหรือข้อตกลง 

(1) หน่วยงานของรัฐ จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
(2) สถาบนัของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ในต่างประเทศ จา่ยได้ตามตกลง หรือ 

เงื่อนไขที่ผู้ขายก าหนด  
(3) การบอกรักวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูล ที่มี

ลักษณะต้องบอกรับเปน็สมาชิกก่อน และมีก าหนดออกเป็นวาระ ดังเช่น 
วารสาร หรือการบอกรับสมาชิก จ่ายได้เทา่ที่จริง 

(4)  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี 
     เฉพาะเจาะจง (นอกจากตามมาตรา 56 (2) (ข))   

จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 

ไม่ต้องเรียก 
หลักประกัน 

(ข้อ 91) 

เรียกหลักประกัน (ขอ้ 91) 
 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หนังสือค้ าประกันภายในประเทศ 
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การจ่ายเงินล่วงหน้า (ข้อ 90) 

การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ
โดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า
ในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระท าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ 91 วรรคสอง 
การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ 89 (4) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้อง
น าพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของ
รัฐคืนหนังสือค้ าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงนิที่ได้
จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้ก าหนด
เป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาดว้ย 

อัตราค่าปรับ (ข้อ 162) 

การซื้อหรือการจ้าง การจ้างที่ปรึกษา 

 การซื้อหรือการจ้าง  (ไม่ต้องการผลส าเร็จของ
งานพร้อมกัน) ร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาที่ยัง
ไม่ได้รับมอบ 

 การจ้างต้องการผลส าเร็จของงานพร้อมกันอัตรา
ร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น ตา
จะต้องไมต่่ ากว่าวันละ 100 บาท 

 งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมผีลกระทบต่อ
การจราจร ร้อยละ 0.25 ของราคางานนั้น 

 
แต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสดุของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนด
ค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท า
สัญญาก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันใน
อัตราหรือจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น 
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อัตราค่าปรับ (ข้อ 162) 
การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด 
      ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดย
สมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนด
สัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
 
การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย 
     ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่าก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับ
เป็นรายวันในอัตราที่ก าหนดของราคาทั้งหมด 

การประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
(มาตรา 98) 

 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงที่ไดล้งนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง 
       ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

       ระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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ห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง (มาตรา 95) 

สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้าม
คู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนเว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา 
 
ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้อง
ก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97) 

หลักการ :  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือที่ไดล้งนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ 
เว้นแต่ :  ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ ในกรณี 
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
(กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบท่ีก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้ เมื่อส านักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ
แต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่า
สัญญานั้นมีผลสมบูรณ์) 
(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากแก้ไขนั้นไม่ท าให้

หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97) 

 หาเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียงประโยชน์หรือไม่รดักุมพอ ก็ใหส้่งร่าง
สัญญาท่ีแก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อน 

 
 
 กรณีจ าเป็นต้องเพิม่หรอืลดวงเงิน/ระยะเวลา 

- การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร
งบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรอืเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่ง
มอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 
 
 

การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97) 

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน-ลดวงเงิน 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวม
วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หาก
วงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง 
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การแก้ไขสัญญา (ข้อ 165) 

 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยูภ่ายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม 
 ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคา

ของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดทุี่จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

 ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ สามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและ
รายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่ กรณีด้วย 

 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซือ้หรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้
แก้ไขนั้น 

 

หลักประกันสัญญา 

 

ใหใ้ช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ 
(5) พันธ์บัตรรัฐบาลไทย 

 

 

หากเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะ
ก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่กิน
ร้อยละ 10 ก็ได้ (ข้อ 168 วรรคสอง) 

มูลค่าเป็นจ านวนเต็ม ร้อยละ 5 
ของราคาพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง 

(ข้อ 168) 

การแก้ไขสัญญาและวงเงินตามสญัญา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (กรณีเพ่ิมหรือลด 
วงเงิน) คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามา
วางเท่ากับวงเงินหลักประกันที่ได้เพ่ิมหรือลด 
แล้วแต่กรณี (ข้อ 117) 
 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นสัญญาไม่ 
ต้องวางหลักประกัน (ข้อ 169) 
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สัญญาที่มีระยะเวลาเกินปี 1 และพัสดุไม่มีการประกัน 

 ในการท าสัญญาจัดซ้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผู้พันตามสัญญาเกิน 1 ปี และ
พัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช ารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้
ก าหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของ
สัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ าประกนตลอดอายุสัญญาและหากใน
ปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราส่วนที่ เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่
หลักประกันต้องปรับปรุงทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่น าหลักประกันมาเพิ่มให้
ครบจ านวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้
หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดทา้ยของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่าย
ให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

 

ใหใ้ช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ 
(5) พันธ์บัตรรัฐบาลไทย 

 

 

หากเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะ
ก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่กิน
ร้อยละ 10 ก็ได้ (ข้อ 168 วรรคสอง) 

มูลค่าเป็นจ านวนเต็ม ร้อยละ 5 
ของราคาพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง 

(ข้อ 168) 

การแก้ไขสัญญาและวงเงินตามสญัญา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (กรณีเพ่ิมหรือลด 
วงเงิน) คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามา
วางเท่ากับวงเงินหลักประกันที่ได้เพ่ิมหรือลด 
แล้วแต่กรณี (ข้อ 117) 
 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นสัญญาไม่ 
ต้องวางหลักประกัน (ข้อ 169) 

หลักประกันสัญญา (ข้อ 167) 
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การคืนหลักประกันสัญญา (ข้อ 170) 
 (2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันสัญญา
โดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช ารุดบกพร่องให้คืน
หลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
 การคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับ
ภายในก าหนดเวลาข้างต้นให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้แก่คู่สัญญา โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ าประกันทราบด้วย ส าหรับหนังสือค้ าประกัน
อิ เล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน (ข้อ 171) 
 ในการท าสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตามสัญญา
นั้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู้สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามา
วางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น 
 ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน ามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็น
เหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก าหนดในสัญญามามอบ
ให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
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หลักประกันผลงานในการจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 174) 
  
ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการช าระเงินออกเป็นงวด ให้
ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละ
สิบของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็น
ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดมา
วางค้ าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
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ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หัวข้อ 
 การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ 

 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 
 การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา (มาตรา 100) 

(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง
และการตรวจรับพัสดุ) 

 การควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา 101) 
 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา ให้อยู่ใน

ดุลพินิจตามที่กรณีท่ีก าหนด (มาตรา 102) 
 การบอกเลิกสัญญา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจ ตามกรณีที่

ก าหนด (มาตรา 103) 
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       การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น 
       โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ (มาตรา 100 วรรคสาม) 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการซือ้หรือจ้าง 

คณะกรรมการซื้อหรอืจ้าง (ข้อ 25) 

 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (หน้าที่ข้อ 55) 

 คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา 
(หน้าที่ข้อ 70 โดยน าข้อ 55(2)-(4) มาใช้บังคับ) 

 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(หน้าที่ข้อ 74) 

 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(หน้าที่ข้อ 78) 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (หน้าที่ข้อ 175-176) 
 ผู้ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง) (หน้าที่ 178) 

ข้อห้าม (ข้อ 26 วรรคสาม) 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งต้ังผู้ที่เป็นกรรมการ
พิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดวิธี
คัดเลือก 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 

 ก าหนดระยะเวลาในการ
พิจาณาของคณะกรรมการ 

เป็น 
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 

(ข้อ 175) 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

(ข้อ 176) 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในจ้างที่ปรึกษา    

(ข้อ 179) 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง   (ข้อ 180) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 

มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง และการ
ตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100) 

ข้อยกเว้นการตรวจรับคนเดียว 100,000 บาท 
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การซื้อหรือจ้างเพื่อจัดท าพัสดุเอง 
  

ข้อ 18 ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดท าพัสดุเอง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าองนั้น และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้น แต่หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซื้อหรืองานจ้าง (ข้อ 175) 

(1) สถานที่ตรวจรับ 

(ก) ให้ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ให้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง 

(ข) การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานองรัฐก่อน 

(2) หลักการตรวจรับพสัดุ 

ตรวจรับพัสดุให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ 
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หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซื้อหรืองานจ้าง (ข้อ 175) 

(3) กรณีที่มีทดลองหรอืตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ 

(ก) จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้ค าปรึกษา หรือ 
(ข) จะส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได ้
ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจสอบนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ

ตามหลักวิชาการสถิต ิ

(4) ในกรณีจ าเป็นที่ไมส่ามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมด 

ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิต ิ

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซื้อหรืองานจ้าง (ข้อ 175) 

(5) วันตรวจรับ และระยะเวลาการตรวจรับ 

ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

(6) ผลการตรวจรับ 

6.1 กรณีตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
  (ก) ให้คณะกรรมการฯ รับพัสดุไว้ และให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง 
  (ข) ส่งมอบพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ่าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ 
  (ค) ให้เจ้าหน้าที่รายงานหัวหน้างานทราบและด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ

ของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
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หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซื้อหรืองานจ้าง (ข้อ 175) 

(6) ผลการตรวจรับ 

6.2 กรณีท่ีพัสดุที่ส่งมออบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหดในสัญญา              
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวห้าจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ 

 6.3 กรณีทีพ่ัสดุทีส่่งมอบไม่ครบจ านวนหรอืครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง 
 (ก) ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (6.2) 
 (ข) ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทรายภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ 
 แต่ทั้งนี้ ไมต่ัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่นะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวน
ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานซื้อหรืองานจ้าง (ข้อ 175) 

(6) ผลการตรวจรับ 

6.4 กรณีพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยงาน ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ 

  (ก) ใหถ้ือว่าผู้ขาหรือผู้รบจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดนุั้น 
  (ข) ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

 6.5 กรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ 
  (ก) ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  (ข) ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม 
(6.1) หรือ (6.3) แล้วแต่กรณ ี
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หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานก่อสร้าง (ขอ้ 176) 

ตรวจสอบคุณวุฒิ 
ผู้ควบคุมงาน 

(1) ตรวจสอบคุณวุฒิ 
ของผู้ควบคุมงาน 
ก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามกฎหมายว่า 
ด้วยการควบคุมอาคาร 

ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ 
เหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน 
หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

การออกตรวจงานจ้าง และการจัดท า 
บันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง 

 

อ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนงานจ้าง 

(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) 
ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา
หรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่ อน
เล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง
ให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานก่อสร้าง (ขอ้ 176) 

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ก ร ร ม ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงาน
จ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่
ตกลงให้ท า งานจ้ า งนั้ นๆ  ตามเวลาที่
เหมาะสมและเห็นสมควรและจัดท าบันทึก
ผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็น
หลักฐานด้วย 
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ระยะเวลาการตรวจรับ 
 

การรับมอบงาน 

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว 
ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง
งานจ้างนั้น และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ
เฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไวเป็นหลักฐานอย่างน้อย 
2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ 
เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐและรายานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบ 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานก่อสร้าง (ขอ้ 176) 

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงาน 
ที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 
วั น ท า ก า ร  นั บ แ ต่ วั น ที่
ประธานกรรมการได้รับทราบ
การส่งมอบวาน และให้ท า
การตรวจรับให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด 

ผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการหรือ

สัญญา 
 

กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดย 
ท าความเห็นแย้ง 

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับ
งานโดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (6) 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ในงานก่อสร้าง (ขอ้ 176) 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ เห็น ว่าผลงานที่ส่งมอบ
ทั้ งหมดหรืองวดใดก็ตามไ ม่
เป็น ไปตามแบบรูปรายการ
ละ เ อี ยดแ ล ะข้ อ ก า หน ด ใน
สัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือ
สั่งการแล้วแต่กรณี 
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การเรียกค่าปรับ และสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ (ข้อ 181) 

 สัญญาหรือข้อตกลงได้
ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 

 มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว  

 
 คู่สัญญาได้ส่งมอบ 

หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียก
ค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง
ภายใน 7 วันท าการ นับถดัจากวัน
ครบก าหนดส่งมอบ 

หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบ
พัสดุนั้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการ (มาตรา 102) 

  
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง 

ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(4) เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หลักเกณฑ์และวิธีการจองดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐในตรีก าหนด 
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(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไมต่้องรับผิดตามกฎหมาย 
(4) เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

หากมิได้แจ้งภายในก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือค่าปรับหรือขอขยายเวลา
ในภายหลังมิได้ เว้นแต่ (1) หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการ 

ข้อ 182 

เป็นเหตุให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขสัญญาและก าหนด 
แห่งสัญญาได ้

คู่สัญญาต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับแต่จากวันท่ีเหตุนั้น 
ได้สิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

เหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 

การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา 
103) 
 ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อ านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับ
คู่สัญญา 

(1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้

รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้
แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

ระเบียบฯ ข้อ 183 
 หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ

ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาหรือข้อตกลง 

 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งส้ิน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้
เท่าที่จ าเป็น 
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ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

หัวข้อ : การบริหารพัสดุ 
  
 

หมวด 13 การบริหารพัสดุ 

มาตรา 4 
การบริหารพัสดุ 

 การเก็บ 
 การบันทึก 
 การเบิกจ่าย 
 การยืม 
 การตรวจสอบ 
 การบ ารุงรักษา 
 การจ าหน่าย 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม 
และดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้ 
มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ของรัฐมากที่สุด 

หลักเกณฑ ์
และวิธีการ 
ก าหนดใน 
ระเบียบ 

ระเบียบ หมวด 9 
ข้อ 202-219 
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การบริหารพัสด ุ
 

       ระเบียบหมวด 9 

 

    แบ่งเนื้อหา 
     ออกเป็น 
 

ส่วนที่ 1 

การเก็บ การบันทึก 
การเบิกจ่าย ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 

การยืม 

การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ 

การจ าหน่าย 

การบริหารพัสดุ 

การบริหารพัสด ุ
(ม.4) 

ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการคุมและ
ดู แลพั สดุ ที่ อ ยู่ ใ น
ความครอบครองให้
มีก าร ใช้ และการ
บ ริ ห า ร พั ส ดุ ที่
เ หมาะสม  คุ้ มค่ า 
และเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐ
มากที่สุด 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ก าหนดในระเบียบ 

หมวด 9 

ไม่ใช่งานบริการ งาน 
ก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา 
และงานจ้างออกแบบและ 

ควบคุมงานก่อสร้าง 

การเก็บ 
และการ 
บันทึก 

การยืม 

การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ 

การจ าหน่าย 
พัสดุ 

การจ าหน่ายเป็นสญู 

การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน 

การเก็บและการบันทึก 

ลงบัญชีหรือทะเบียน 

การเก็บรักษา 

การเบิกจ่าย 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

การบ ารุงรักษา 

การตรวจสอบพัสด ุ
ประจ าป ี

ขาย 

แลกเปลีย่น 

โอน 

แปรสภาพหรือท าลาย 

ข้อ 212 

212 
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ปัจจุบันยังไม่มีก าหนด ให้ถอืปฏบิัติตามแนวทางปฏบิัติ 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ขอ้ปฏบิัติ หรือ 

ข้อก าหนดใด เกี่ยวกับการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ 
รัฐนั้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง (ม.122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและรายการ  

ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน
ไว้ประกอบรายการด้วย 

ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม

บัญชีหรือทะเบียน 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินการควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 

การให้หน่วยงาน 
ของรัฐอื่น 

หรือบุคคลยืมพัสด ุ
ไปใช้ในกิจการที ่

เป็น 
ประโยชน์ต่อ 
ทางราชการ 

ตามข้อ 207-211 

พัสดุที่ต้องไดม้าและต้องควบคุมตามระเบียบหมวด 9 ข้อ 202 

ด าเนินการในกรณีที ่
พัสดุเกิดการช ารดุ 
เสื่อมคณุภาพหรือ 

สูญไป หรือไม ่
จ าเป็น 

ต้องใช้ในราชการ 
ต่อไป 

ก่อนการตรวจสอบ 
พัสดุ ประจ าป ี
ตามข้อ 219 

ด าเนินการเก็บและการบันทึก ตามข้อ 203 

หน่วยงานท่ีต้องการใช้พัสดุและหน่วยพัสดุที่ควบคุม 
ด าเนินการเบิก – จ่าย ตามข้อ 204 - 206 

จัดท าแผนการซ่อมบ ารุง และด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมา
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามข้อ 212 

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท่ีมีพัสดไุว้จ่าย 
ด าเนินการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี ตามข้อ 213 - 214 

 
ด าเนินการจ าหน่ายในกรณีที่ปรากฏว่า มีพัสดหุมดความ

จ าเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หรือ
สูญไปโดยไมม่ีผูร้ับผดิ ตามข้อ 215-217 

 
ลงจ่ายพัสดุที่จ าหน่ายแล้วออกจากบัญชีหรือ 

ทะเบียนควบคุม ตามข้อ 218 
 

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

การลงบัญชีหรือทะเบียน 
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การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ 

วัสดุ 

ตามที่กรมบญัชีกลาง 
ก าหนด 

ตามที่กรมธนารักษ ์
ก าหนด 

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

(หนังสือท่ี นร (กวพ) 
0408.4/ว 129 ลว.20 ต.ค.49 

ทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
(ตาม พรบ.ท่ีราชพัสดุ) 

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

บัญชีวัสดุ 
(หนังสือที่ นร (กวพ) 

1202/ว 116  
 

ตามที่ กรพ. ก าหนด 
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 ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้า
งานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก 
 ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้า
หน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ 
(ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย 
 ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่าย
พัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้
รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
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                                      รับมอบพัสด ุ

 

 

 

 

 

                                               ขอเบิก                                                       สั่งจ่ายพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ยืม หรือ น าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการจะกระท ามิได้ (ขอ้ 207) 

 

การเบิกจ่ายพัสดุ 

เจ้าหน้าที ่ ลงทะเบียน 
บัญชีวัสดุ 

ลงทะเบียน 
ครุภัณฑ์ 

ขึ้นทะเบียน
ตาม 

กฎหมาย หรือ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ขอเบิก 

หัวหน้า 
หน่วยพัสด ุ

ส่วนที่ 2 การยืมพัสด ุ

หมายถึง การที่บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม 
ให้บุคคล/หรือนิติบุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้ยืม 

ยืมใช้ทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินน้ัน 
เมื่อได้ใช ้
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 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

การยืมพัสดุประเภท 
ใช้คงรูป 

หมายถึง 
การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทน 
ถาวร อายุการใช้งานยืนนาน 
ได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้ 

แล้วไม่หมดไป เป็นต้น 

การยืมพัสดุประเภท 
ใช้สิ้นเปลือง 

หมายถึง 
การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดย 

สภาพเม่ือใช้งานแล้ว 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือ 

ไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น 
วัสดุส านักงาน เป็นต้น 

แบ่งออก 
เป็น 
2  

ประเภท 

1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ผู้ยืม 
 

2. การให้บุคคลยืม 
ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดยีวกัน 
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น 
ยืมใช้นอกสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
ต้องได้รับอนุวัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 
208 
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ผู้ยืมต้องน าพสัดุที่ยืมนั้นมาส่งคืนใน 
สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากเกิดการช ารุด 
เสียหาย 

หรือใช้การไม่ได ้
หรือสูญหายไป 

 ให้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ ายของ
ตนเอง 

 ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด 
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน 

 ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ 
ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานาคหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 

(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้น 
 

มีหลักเกณฑ์ คอื 
1. ผู้ยืมมีความจ าเป็นตอ้งใช้พัสดุนั้นๆ เป็นการรบีด่วน 
2. ผู้ยืมไม่สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุนั้นๆ ไดท้ัน 
3. ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เสยีหายแก่หน่วยงานของรัฐ

ของตน 
4. ต้องมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 
210 

ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

การคืน 
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 ติดตามทวงคืนพัสดุ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อครบก าหนดยืม 
ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหนา้ที่แทน 

มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุ 
ที่ให้ยืมไปคืน ภายใน 7 วัน 

นับแต่วันครบก านด 

ข้อ 211 ผู้ยืม 

ผู้ให้ยืม 

ติดตาม 
ทวงถาม 

ส่งคืนเมื่อ 
ครบ 

ก าหนด 

ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 

การบ ารุงรักษา 

ข้อ 212 

หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล 
พัสดุที่อยู่ในความ 

ครอบครอง 

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 

มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่
เหมาะสม 

 

มีระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง 
 

กรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ซ่อมแซมใหก้ลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
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                                                                 แต่งตั้ง 

 

 

 

 

ข้อ 213 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ภายในเดือนสุดท้าย 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 

หัวหน้า 
หน่วยงาน 
ของรัฐ 

หัวหน้า 
หน่วย 
พัสด ุ

คุณสมบัติ องค์ประกอบ 
ตามความจ าเป็น 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบพัสดุ 

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ระยะเวลาตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีทีผ่่านมา 
 ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง ณ วันสิ้น

งวด 
 ให้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบพัสดุใน 

วันปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณ 
 ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันท าการ นับแต่

วันเร่ิมท าการตรวจสอบพัสด ุ
การตรวจสอบ 
 การรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่ 
 พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

หรือไม่ 
 มีพัสดุใดช ารุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด 

หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 

ด าเนินตามข้อ 214 ต่อไป 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบ ให้

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด ส าเนา
รายงานสตง. 1 ชุด และหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้า
มี) 1 ชุด 

ข้อ 214 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบในการ 
ตรวจสอบพัสดุ 

รายงานตามข้อ 213 

หัวหน้า 
หน่วยงาน 
ของรัฐ 

กรณี 
 พัสดุช ารุด 
 เสื่อมคุณภาพ 
 ไม่จ าเป็นต้องใช้หน่วยงานของรัฐต่อไป 
 

คณะกรรมการ 
สอบหาข้อเท็จจริง 

องค์ประกอบ และการประชุม น าระเบียบข้อ 

26 และข้อ 27 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ด าเนินการตามกฎหมาย 

และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพ 

จากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ 

จะต้องหาผู้รับผิด 

ไม่ต้องหาผู้รับผิด 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

สั่งจ าหน่าย 

ผลการ 

พิจารณา 

ปรากฎว่า 
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 เว้นแต ่

 ราคาซื้อหรือไดม้ารวมกันไมเ่กิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา         
โดยไม่ต้องทดตลาดก่อนก็ได้ 

 ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานธารณกุศล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเลต็ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มอบให้ใช้งานในหน้าท่ี 
เมื่อพ้นจากต าแหน่งหรืออุปกรณด์งักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแลว้ ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวธิี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

  
 
 
 
 

 

 

การจ าหน่ายพัสดุ ส่วนที่ 4 

หลังจากการตรวจสอบแล้ว 
 พัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือ 
 หากใช้ในหน่วยงานของรัฐ  

ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 

ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อพิจารณาสั่งการ 
 

ขาย แลกเปลี่ยน 

โอน แปรสภาพ 
หรือท าลาย 

ข้อ 215 

โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 

วิธีการจ าหน่ายพัสดุ ข้อ 215 

ขาย ขายทอดตลาดก่อน ถ้าไม่ได้ผลดีให้น าวิธีการซื้อ 
มาใช้โดยอนุโลม 

แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลาย 

ตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนด 

ไว้ในระเบียบ 

(ข้อ 96-100) 
 

ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์การสถานธารณกุศลตาม 
มารตรา 57(7) แห่งประมวล 

รัษฎากร 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
หน่วยงานของรัฐก าหนด 
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การขายทอดตลาด ข้อ 215 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการ 
ประเมินทรัพย์สินก่อนการ 
ประกาศขายทอดตลาด 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
ประเมินดังกล่าว โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

นั้นดัวย 

การประเมินทรัพย์สิน 

(1) กรณีเป็นพสัดุที่มีการ
จ าหน่ายเป็นการทั่วไป 

 ให้พิจารณาราคาท่ีซ้ือ
ขายกันตามปกติใน
ท้องตลาด หรือราคา
ท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะ
ท าการขาย 

 ควรมีการเปรียบเทียบ
ราคาตามความเหมาะสม 

(2) กรณีเป็นพสัดุที่มีการ
จ าหน่ายเป็นการทั่วไป 

 ให้พิจารณาราคาตาม
ลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้งาน
รวมท้ังสภาพและสถาน
ที่ต้ังของพัสดุด้วย 

การด าเนินการ : ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ขั้นตอนการขายทอดตลาด 

1. จัดท าประกาศขาย
ทอดตลาด 

o รายละเอียดพัสดุที่จะขาย
ทอดตลาด 

o วัน เดือน ปี เวลาที่จะดู
สภาพพัสดุ 

o ก าหนด วัน เดือน ปี เวลาที่
จะขายทอดตลาด 

o สถานที่จะขายทอดตลาด 
o เกณฑ์การตัดสิน 
o การช าระเงินสดค่ามัดจ า

และก าหนดจ านวนวันช าระ
ส่วนที่เหลือ เงื่อนไขอ่ืนๆ 

2.ส่งใบประกาศ
ขายทอดตลาด
เผยแพร่ไปยัง
ผู้สนใจ 

3.รายงานผลการ
จ าหน่าย โดยวิธีการ
ขายทอดตลาดเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ 
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การแลกเปลี่ยน 

การด าเนินการ : หมวด 2 ส่วนที่ 4 (ข้อ 96-100) 

หลักการ 
การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้ 
ข้อยกเว้น 
เว้นแต่ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้อง
แลกเปลี่ยน ให้กระท าได้เฉพาะ 
(1) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ 
(2) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ 

หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน 
1. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภท

เดียวกันได้ แลกเปลี่ยน เว้นแต่ การแลกเปลี่ยน
ครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งส านักงบประมาณหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นก าหนด
หรือการแลกเปลี่ยนต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณหรือหน่วยงาน
ของรัฐนั้นก่อน 

2. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภท
เดียวกัน ให้ขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี 

3. การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้
แลกเปลี่ยนได้ 

 

ขั้นตอนการแลกเปลี่ยน ข้อ 97 

เจ้าหน้าที่จัดท า 
รายงาน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

ตามรายการ ดังต่อไปนี ้
1.เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง
แลกเปลีย่น 
2.รายละเอียดของพัสดุที่จะน าไป
แลกเปลีย่น 
3.ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่
จะน าไปแลกเปลี่ยน และราคาที่
จะแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 
4.พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้
ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
5.ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี) 

การระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยน 

 ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนพร้อม
ทั้งเหตุผล โดยเสนอให้น าวิธีการซือ้มาใช้โดยอนุโลม 

 เว้นแต่ การแลกเปลีย่นพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยนครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ซื้อหรือไดม้ารวมกันไมเ่กิน 500,000 บาท จะเสนอให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลีย่นก็ได้ 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ข้อ 98 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ

ตามความจ าเป็น 

องค์ประกอบ และการ
ประชุม ถือปฏิบัติตามข้อ 
26 หรือ ข้อ 27 แล้วแต่

กรณี โดยอนุโลม 

หน้าที่คณะกรรมการ (แลกเปลี่ยนพัสดุ) 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยน

ตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการ

แลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน 
เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะ
เป็นความจ าเป็นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องเสีย
ประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดย
พิจารณาจากแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือรา
ครามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แลกเปลี่ยน 

(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ 175 โดยอนุโลม 

การแลกเปลี่ยนพัสดุของ 
หน่วยงานของรัฐกบั 
หน่วยงานของรัฐ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

ที่จะตกลงกัน 

ข้อ 99 
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การโอนพัสดุของส่วนราชการ จะท าได้ก็ 
ต่อเม่ือ 
 
 

 

 

 

การรายงานผู้เกี่ยวข้อง ข้อ 100 

ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ
นั้นแล้ว 
 แจ้งส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีควบคุมพัสดุนั้น 
 รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับ 

ครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปลี่ยน 
ครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน 

ให้ส่งส าเนาหลักฐานการ 
ด าเนินการตามข้อ 97 หรือ 

ข้อ 98 ไปด้วย 

การโอน 

1.เป็นการโอนให้แก่ 
          หน่วยงานของรฐั 
          องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 

47(7) แห่งประมวลรัษฎากร 
2. เป็นพัสดุที่ความจ าเป็น หรือ หากใช้ราชการ

ต่อไปจะสิ้นเปลอืงคา่ใช้จ่ายมาก 

ให้มีหลักฐานการ
ส่งมอบไว้ต่อกัน
ด้วย 
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 เงินท่ีได้การจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
 วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของ 
 หน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงิน หรือเงินช่วยเหลือ 
 แล้วแต่กรณี 
 

 

 

การแปรสภาพหรือท าลาย 

ในกรณีพัสดุของสว่นราชการเกิดการช ารุดหรือ 
เสื่อมสภาพอย่างมากจนไม่สามารถใช้การได้ 

และไม่อาจจ าหน่ายโดยวิธีอื่นใดได้ 
 
 

สามารถจะด าเนินการโดยวิธีแปรสภาพ หรือท าลาย 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 

เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายพัสดุ 
ข้อ 216 
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การจ าหน่ายเป็นสญู หมายถึง การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนคุมพัสด ุ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ด าเนินการดังนี้  
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของ

กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ  
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามทีห่น่วยงาน

ของรัฐนั้นก าหนด 
 

 
 

การจ าหน่ายเป็นสูญ (ข้อ 217) 

หน่วยงานของรัฐจะจ าหน่ายเป็นสูญได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด 
 พัสดุสูญไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ 
 มีตัวพัสดุแต่ไม่สามารถ ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ 

หรือ ท าลายได้ 

หลักเกณฑ์การจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงาน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่าย
พัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ทรายภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

 ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพหรือ
สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบ
ตามข้อ 213 และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรอืระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี 
เสร็จแล้ว 
 

ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดก าหนดไว้การเฉพาะ ให้ด าเนินกาตามข้อ 
215  ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม 

 

 

 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน (ข้อ 218) 

กรณีก่อนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี (ข้อ 219) 
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