
Company Name

เอกสารนี� ขอสงวนสิทธิ�ไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพื�อตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพื�อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั�งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อปฏิบัตใินการบริหารพสัดุภาครัฐ และกรณศึีกษา

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ



การดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ตามระเบียบนี� ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ

ดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง
ระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ตามวธีิการที�กรมบัญชีกลางกาํหนด 

 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที�จัดพมิพ์จาก
ระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง

การดาํเนินการด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์
กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั�นตอนการซื�อหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ทาํรายงานขอซื�อ/จ้าง

ดาํเนินการจัดหา

วธีิจัดซื�อจัดจ้างทั�วไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทั�วไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัสัิ�งซื�อ/จ้าง

ผู้มอีาํนาจอนุมตัสัิ�งซื�อหรือสั�งจ้าง 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
        (2) ผู้มอีาํนาจเหนือขึ�นไปหนึ�งชั�น

การทาํสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซื�อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจ้าง (1)

ในกรณทีี�มีความจําเป็นต้องเปลี�ยนแปลงแผนการจัดซื�อจดัจ้างประจําปี ให้เจ้าหน้าที�จัดทํารายงาน
พร้อมระบุเหตุผลที�ขอเปลี�ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื�อขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น

ไม่ต้องประกาศ

เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณจีาํเป็นเร่งด่วน 
หรือเป็นพสัดุที�ใช้ในราชการลบั

2. กรณทีี�มีวงเงนิในการ
จดัซื�อจดัจ้างตามที�กาํหนด

ในกฎกระทรวงหรือมี
ความจาํเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ
ที�จะขายทอดตลาด

3. กรณงีานจ้างที�ปรึกษา
ที�มีวงเงนิตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที�
เกี�ยวกบัความมั�นคงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที�มี

ความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที�
เกี�ยวกบัความมั�นคงของชาติ
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การจดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจ้าง (2)

ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ

ตามวธีิการที�กรมบญัชีกลาง
กาํหนด และใหปิ้ดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานที�
ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั�นดว้ย 
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ
ดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้าง

ในโครงการนั�นได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซื�อ
จัดจ้างประจําปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี�

1. ชื�อโครงการ
ที�จะจัดซื�อ

จัดจ้าง

2. วงเงนิที�จะ
จัดซื�อจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที�คาดว่าจะ

จัดซื�อจัดจ้าง

4. รายการอื�น
ตามที�

กรมบัญชีกลาง
กาํหนด
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การจัดทาํบันทกึรายงานผลการพจิารณา
          เมื�อสิ�นสุดกระบวนการจัดซื�อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ
      จัดให้มกีารบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธีิการและขั�นตอนการจัดซื�อ
      จัดจ้าง พร้อมทั�งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมรีายการดงัต่อไปนี�

กองการพสัดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซื�อหรือ

ขอจ้าง

เอกสารเกี�ยวกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที�จะซื�อหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเรื�องนั�น (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอื�นที�เกี�ยวข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยื�นข้อเสนอ

ทุกราย

บนัทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลือกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา

คดัเลือกผู้ชนะ
การจัดซื�อจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับ
การคดัเลือก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั�ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ถ้าม)ี

บนัทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ
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การจัดทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 ในการซื�อหรือจ้างที�มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั�ง
คณะกรรมการขึ�นมาคณะหนึ�ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที�หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�ง
จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที�จะซื�อหรือ
จ้าง  รวมทั�งกาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั�งคณะกรรมการขึ�นมาคณะ
หนึ�ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที�หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�งจัดทําแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือจะดําเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างกไ็ด้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ�งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที�หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็น
และเหมาะสม  

กองการพสัดุภาครัฐ



การจัดทาํรายงานขอซื�อขอจ้าง

**   ก่อนการซื�อหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องทาํรายงานขอซื�อหรือขอจ้าง**

     

8

หลักการ

เจ้าหน้าที�

หัวหน้าเจ้าหน้าที�

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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 เหตุผลความจําเป็นที�ต้องซื�อหรือจ้าง
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างที�จะซื�อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
 ราคากลางของพสัดุที�จะซื�อหรือจ้าง
 วงเงนิที�จะซื�อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิที�ประมาณว่าจะซื�อหรือจ้างในครั�งนั�น 
 กาํหนดเวลาที�ต้องการใช้พสัดุนั�น  หรือให้งานนั�นแล้วเสร็จ  
 วธีิจะซื�อหรือจ้าง และเหตุผลที�ต้องซื�อ/จ้างโดยวธีินั�น
 หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
 ข้อเสนออื�น ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั�งคณะกรรมการต่าง ๆ ที�จําเป็น

ในการซื�อหรือจ้าง การออกเอกสารซื�อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
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คณะกรรมการซื�อหรือจ้าง
คณะกรรมการ

พจิารณาผล
การประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์
คณะกรรมการ

พจิารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื�อหรือจ้าง

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ
ซื�อหรือจ้าง

โดยวธีิคดัเลือก

กองการพสัดุภาครัฐ
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   ประธาน 1 คน
   กรรมการอย่างน้อย 2 คน
   แต่งตั�งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือที�เรียกชื�ออย่างอื�น โดยคาํนึงถึงลกัษณะหน้าที�และความรับผดิชอบ
ของผู้ที�ได้รับแต่งตั�งเป็นสําคญั
        ในกรณจีําเป็นหรือเพื�อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั�ง
บุคคลอื�นร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จํานวนกรรมการที�เป็น
บุคคลอื�นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ�ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพสัดุภาครัฐ
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         ในการซื�อหรือจ้างครั�งเดยีวกนั ห้ามแต่งตั�งผู้ที�เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซื� อหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ
         คณะกรรมการซื�อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั�งผู้ชํานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี�ยวกับงานซื�อหรือจ้างนั�นๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม  การแต่งตั�งคณะกรรมการซื�อหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง 
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั�ง

มตกิรรมการ
- ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
   เพิ�มอกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ทาํบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมส่ีวนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื�อหรือจ้าง

      ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกบัผู้ยื�นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื�อหรือจ้างครั�งนั�น  
ทั�งนี�  การมีส่วนได้เสียในเรื�อง
ซึ�งที�ประชุมพจิารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวธีิปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

      หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบั
ผู้ยื�นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื�อ
หรือจ้างครั�งนั�น ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั�นลาออกจากการเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที�ตนได้รับแต่งตั�งนั�น และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื�อ
สั�งการตามที�เห็นสมควรต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิการซื�อหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

ม ี3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลือก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั�วไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็- 
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา
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e - catalog
ผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า(UNSPSC)
- คุณสมบตัิ

Market

   หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบตัิสินค้า 
- จํานวน
ผู้ค้า
- คุณสมบตัิ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา
- สนิคา้
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลบั

e-Market

ผูช้นะ
การเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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สินค้าในระบบ e-market ที�ผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog

1. ผงหมึก/ตลบัผงหมึก (Toner) 
2. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์
งาน ทั �วไป 
3. แฟ้มเอกสาร 
4. เทปปิดสาํหรบัการเข้าเล่ม 
5. ซองเอกสาร 

6. ยาป้องกนัและรกัษาภาวะการขาด
แคลเซียม 

7. ยารกัษาภาวะต่อมลกูหมากโต 
8. โตะ๊สาํนักงาน 
9. เก้าอี�สาํนักงาน 

             กรมบญัชีกลางได้กาํหนดให้ส่วนราชการจดัซื�อจดัจ้างสินค้าและบริการ
ด้วยวิธี e-market  ได้แล้ว จาํนวน 29 สินค้า ได้แก่

     



สินค้าในระบบ e-market ที�ผูค้้าต้องบนัทึกข้อมลูในระบบ e-catalog (ต่อ)

10. ลวดเยบ็กระดาษ
11. คลิปดาํหนีบกระดาษ
12. ไมโครโฟน
13. ตู้เกบ็เอกสาร 
14. ตู้ลอ็กเกอร ์
15. เครื�องซกัผา้อตุสาหกรรม
16. เครื�องปรบัอากาศ 
17.เครื�องคอมพิวเตอรส่์วนบคุคล แบบ
ตั �งโตะ๊
18. เครื�องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุค๊
19. เครื�องสาํรองไฟ (UPS)
20. เครื�องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์

21. เครื�องพิมพ ์(printer) 
22. เครื�องสแกนเนอร ์ 
23. โทรทศัน์
24. ลาํโพงห้องประชมุ
25. เครื�องเยบ็กระดาษ
26. เครื�องถ่ายเอกสาร
27. เครื�องขยายเสียง
28. เครื�องทาํนํ�าเยน็แบบต่อท่อประปา
29. เครื�องอบผา้แบบอตุสาหกรรม

สินค้า 
e-market

ใหม่



วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุที�มีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
ที�ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั�วไป มีมาตรฐาน ซึ�งกาํหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื�อสินค้าหรืองานจ้างที�กาํหนดไว้ในระบบ e - catalog กระทําได้  2 ลกัษณะ 
ดงันี�

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุครั�งหนึ�ง 
ซึ�งมีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ
ครั�งหนึ�ง ซึ�งมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั�นตอนวธีิ e - market

เจ้าหน้าที�จัดทาํเอกสารการซื�อหรือการจ้างด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน

จัดพมิพ์รายงานขอซื�อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที�

กองการพสัดุภาครัฐ

20



เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

เห็นชอบ
    
  
            ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื�อหรือจ้าง ด้วยวธีิ e – market ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที�ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั�น

กองการพสัดุภาครัฐ

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้าง 
ด้วยวธีิ e – market
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กรมบญัชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารฯ ไปยงัผู้ประกอบการ
 ที�ลงทะเบยีนในระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์( e – GP) 

ซึ�งได้นํารายละเอยีดของพสัดุ ลงในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) 
ตรงตามประกาศและเอกสารฯ ของหน่วยงานของรัฐกาํหนด 

และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

      สามารถดูรายละเอยีดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

กองการพสัดุภาครัฐ

การส่งประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้าง
ด้วยวธีิ e – market (ข้อ 36)
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ในกรณทีี�ผู้ประกอบการรายใดมคุีณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารฯ
แต่ยงัไม่ได้ลงทะเบียน หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคา จะต้อง

ลงทะเบียนในระบบ e –GP และจะต้องนํารายละเอยีดของพสัดุลงในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e – catalog)

กรณียงัไม่ได้
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแลว แตยังไมได
ลงสินคาและบริการใน e - catalog

 ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินคา/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินค้า/บริการ 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั�งนี� ต้องดาํเนินการก่อนการเสนอราคา**

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ข้อ 36) (2)

23



- การเสนอราคากาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
- กาํหนดวนัเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลื�อน หรือเปลี�ยนแปลงกาํหนดวนัเสนอราคา

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

ผู้ประกอบการดาํเนินการดงันี�
- เมื�อถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที�กาํหนด  
(เวลา 8.30 -16.30น.)  เพื�อเสนอราคาผ่านระบบ 

- เมื�อเสนอราคาแล้วต้องยืนยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้เพยีง
ครั�งเดยีวเท่านั�น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การเสนอราคา ด้วยวธีิ e – market (ข้อ 37)



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์
 วงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท

ผู้ประกอบการ ดาํเนินการดงันี�
     - เมื�อถึงกาํหนดวนัเสนอราคา และประสงค์จะเสนอราคา ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ�มกระบวนการเสนอราคา 
ภายในเวลา 15 นาท ีพร้อมทั�งให้ทาํการทดสอบระบบเป็นเวลา 15 นาท ี
     - กระบวนการเสนอราคา ให้เสนอราคาภายในเวลา  30 นาท ี โดยจะเสนอราคากี�
ครั�งกไ็ด้

กองการพสัดุภาครัฐ
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การเสนอราคา ด้วยวธีิ e – market (ข้อ 37 ) (2)



การพจิารณาผลการเสนอราคา (ข้อ 38)

กรณีมีผูเสนอราคา
หลายราย

กรณีมีผูเสนอราคารายเดียว กรณีไมมีผูเสนอราคา

   ให้เสนอความเห็นให้
ซื�อ/จ้าง จากรายที�เสนอ

ราคาตํ�าสุด กรณมีีผู้
เสนอราคาตํ�าสุดเท่ากนั
หลายราย ให้พจิารณา

ผู้ที�เสนอราคา
ในลาํดบัแรก

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ

ความเห็นให้
รับราคา

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น

ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�เสนอ
ความเห็นเพื�อยกเลกิ 

และดาํเนินการใหม่ 
หรือใช้วธีิคดัเลือก

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

กองการพสัดุภาครัฐ
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เจาหนาท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสาร
ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบฯ 
และผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ

สั่งจางแลว

   ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะฯ 
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานฯ และ
ปดประกาศ ณ สถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงาน และแจงใหผูเสนอราคา
ทุกรายทราบผานทาง e-mail 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ไมเห็นชอบ

ใหหัวหนาเจาหนาท่ีชี้แจง

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ

ยกเลิก

กองการพสัดุภาครัฐ
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การรายงานผลการพจิารณา  (ข้อ 41)



หน่วยงานของรัฐ

ร่างประกาศ
และร่างเอกสารฯ

จัดทาํ

  ผู้ประกอบการ

เผยแพร่/รับฟังความคดิเห็น
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพสัดุภาครัฐ
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e - bidding)

     การซื�อหรือจ้างครั�งหนึ�ง ซึ�งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที�ไม่ได้กาํหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ดาํเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธีิการที�กรมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื�อรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีี�อยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ 
เพื�อรับฟังความคดิเห็นฯ

- การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะของพสัดุที�จะซื�อหรือจ้าง พร้อมร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี�
        (1) การซื�อหรือจ้างครั�งหนึ�ง ซึ�งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของ
หน่วยงานของรัฐที�จะให้มีการเผยแพร่เพื�อรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้
       (2) การซื�อหรือจ้างครั�งหนึ�ง ซึ�งมีวงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพื�อรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ
            รัฐวสิาหกจิใดมีความจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที�กาํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วนิิจฉัย  เพื�อขอความเห็นชอบ และเมื�อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื�อหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าที�ดาํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซื�อหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด

การรับฟัง
ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

 มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื�อหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
เผยแพร่เพื�อรับฟังความคดิเห็นฯ

(กรณทีี�อยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธีิ
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
 ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ เพื�อให้ผู้ประกอบการ
มีความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที�จัดซื�อจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตวั

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื�อหรือจ้าง (2)
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�จัดทาํรายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื�อขอความเห็นชอบ เมื�อได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�แจ้งผู้มคีวามคดิเห็น
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เมื�อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื�อ
หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�ดาํเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื�อหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที�กาํหนด

เมื�อดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�จัดทาํ
รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซื�อหรือจ้างฯ ที�แก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื�อขอความเห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที�นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื�อ
หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที�ปรับปรุง 

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีครั�งหนึ�ง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

 กรณมีผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื�อหรือจ้าง (3) 
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 -กรณมีผู้ีมคีวามคดิเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�
ร่วมกบัผู้มหีน้าที�รับผดิชอบร่างของเขตของ
งานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
พจิารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่

ปรับปรุง



ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

วงเงนิที�จัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้คาํนึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัทําเอกสารเพื�อ

ยื�นข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ทาํการ

เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ทาํการ

เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ทาํการ

เกนิ 50,000,000 บาท ขึ�นไป ไม่น้อยกว่า 20 ทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ

   รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที�กาํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพื�อขอความเห็นชอบ และเมื�อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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  เมื�อสิ�นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี�
(๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื�นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจํานวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื�อกาํกบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื�นข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ยื�นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอยีดที�กาํหนดให้จัดส่งใน
ภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้วคดัเลือกผู้ยื�นข้อเสนอที�ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยื�นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุที�มีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะที�ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามเงื�อนไขที�หน่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าที�คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55)

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ�มเตมิจากผู้ยื�นข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ยื�นข้อเสนอ
เปลี�ยนแปลงสาระสําคญัที�เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื�นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเงื�อนไขที�หน่วยงานของรัฐได้กาํหนด ให้คณะกรรมการตดัรายชื�อของผู้ยื�นข้อเสนอรายนั�น

ในกรณทีี�ผู้ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�หน่วยงานของรัฐกาํหนด  ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั และ
ความแตกต่างนั�นไม่มีผลทําให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรน
การตดัสิทธิ�ผู้ยื�นข้อเสนอรายนั�น

กองการพสัดุภาครัฐ
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(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ยื�นข้อเสนอที�ถูกต้อง และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงลาํดบัผู้ที�เสนอราคาตํ�าสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

      ในกรณทีี�ผู้ยื�นข้อเสนอรายที�คดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที�กาํหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ที�เสนอราคาตํ�ารายถัดไป หรือผู้ที�ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามลาํดบั แล้วแต่กรณี

(4) จัดทํารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื�อพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั�งนี� รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี�

      (ก) รายการพสัดุที�จะซื�อหรือจ้าง
      (ข) รายชื�อผู้ยื�นข้อเสนอ ราคาที�เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื�นข้อเสนอทุกราย
      (ค) รายชื�อผู้ยื�นข้อเสนอที�ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
      (ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
      (จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื�นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา
   

   

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน้าที�คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 



 เมื�อพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ียื�นข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือ
มผู้ียื�นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที�เพื�อยกเลกิการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ครั�งนั�น แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรที�จะ
ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผู้ยื�นข้อเสนอรายนั�น 
และจัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กรณีไม่มผู้ีเสนอราคาหรือมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื�อนไขที�กาํหนด ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที�เพื�อยกเลกิและดาํเนินการประกวดราคาฯ 
ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะสั�งให้ดาํเนินการซื�อหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกตาม
มาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ตอ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เมื�อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอีาํนาจอนุมตัสัิ�งซื�อสั�งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที�กรมบัญชีกลาง
กาํหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที�ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั�น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที�กรมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอน 

เวนแต วงเล็บ (1) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีคัดเลือก

(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว ไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

(ข) พัสดทุี่มีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรือตองผลิต กอสราง หรือใหบริการโดย
ผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผูประกอบการ
มีจํานวนจํากัด

(ค) มคีวามจําเปนเรงดวน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ ไมอาจคาดหมายได 

(ง) ลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ

(จ) ตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ

(ฉ) ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความม่ันคง
ของประเทศ 

(ช) งานจางซอมพัสดุที่จําเปนถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได

(ซ) กรณอีื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซื�อหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลือก



รายงานขอซื้อ
ขอจาง

หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

ผูคาเสนอราคา

ประกาศผูชนะ

ไมนอยกวา 3 ราย

วิธีคัดเลือก



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที�คณะกรรมการซื�อหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

 จัดทาํหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการที�มีคุณสมบตัติรงตามที�กาํหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้คาํนึงถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ที�เข้า
ยื�นข้อเสนอ และจัดทาํบญัชีรายชื�อผู้ประกอบการที�เชิญชวน

 การยื�นซองข้อเสนอ จ่าหน้าถงึประธานคณะกรรมการ และยื�นโดยตรงกบั
หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานที�ยื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

 หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายที�คณะกรรมการได้มีหนังสือ
เชิญชวนเท่านั�น พร้อมจัดทาํบญัชีรายชื�อผู้มายื�นข้อเสนอ                                              

 เมื�อพ้นกาํหนดเวลายื�นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุ
ตัวอย่างตามเงื�อนไขที�กาํหนดเพิ�มเตมิ 

 เมื�อถงึกาํหนดวนั เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ คกก.เปิดซองข้อเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื�นข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื�อกาํกบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที�คณะกรรมการซื�อหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ ของผู้ยื�นข้อเสนอราคา ที�ถูกต้องตามที�กาํหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวน และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามที�กาํหนด โดยจัดเรียงลาํดับ
ผู้ที�เสนอราคาตํ�าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

              ในกรณรีายที�คดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลง ให้
       พจิารณาผู้ที�เสนอราคาตํ�ารายถัดไป หรือผู้ที�ได้คะแนนรวมสูงสุด
       รายถัดไปตามลาํดับ
 จัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน     

หัวหน้าเจ้าหน้าที�
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มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอน 

เวนแต วงเล็บ (2) กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง

(ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับ
การคัดเลือก

(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่การผลิต จําหนาย หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหน่ึงไมเกิน
วงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ค)  มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจาํหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ
ดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได

(ง)  มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง 

(จ) เปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติม โดยมูลคา
ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว

(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ

(ช) ที่ดินและสิ่งกอสราง

(ซ) กรณอีื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

การซื�อหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)



รายงานขอซื้อ
ขอจาง

หนังสือเชิญชวน

พิจารณาผลอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

ผูคาเสนอราคา

ประกาศผูชนะ

วิธีเฉพาะเจาะจง



(ก)
      กรณใีช้วธีิตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที�มอีาชีพขายหรือรับจ้างนั�น
โดยตรง หรือจากผู้ยื�นข้อเสนอในการซื�อหรือจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั�วไปหรือวธีิ
คดัเลือกซึ�งถูกยกเลกิไป (ถ้าม)ี ให้มายื�นเสนอราคา ทั�งนี� หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที�
เห็นสมควรซื�อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที�ประมาณได้ หรือ
ราคาที�คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที�จะทาํได้

(ข)
       กรณตีามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที�มอีาชีพขายหรือรับจ้างนั�น
โดยตรงมายื�นราคา หากเห็นว่าราคาที�เสนอนั�นยงัสูงกว่าราคาในท้องถิ�น หรือราคาหรือราคา
ที�ประมาณได้ หรือราคาที�คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที�จะทาํได้
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หน้าที�คณะกรรมการซื�อหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ข้อ 78)

(1) จัดทาํหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที�มคุีณสมบตัิตามเงื�อนไขที�หน่วยงานของรัฐกาํหนด
รายใดรายหนึ�งให้เข้ายื�นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจราจาต่อรองราคา โดยให้ดาํเนินการดงันี�



กองการพสัดุภาครัฐ
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การซื�อหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)

(ค)
      กรณีจําเป็นต้องทําการจัดซื�อจัดจ้างเพิ�มเติม หรือต่อเนื�องจากพัสดุที�ได้จัดซื�อจัดจ้าง

ไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง

ซึ�งยังไม่สิ�นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื�อขอให้มีการซื�อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคา

ที�ตํ�ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื�อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

(ง)     กรณตีามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดาํเนินการโดยวธีิเจรจาตกลงราคา

(จ)
      กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที�ดนิหรือสิ�งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นว่า ราคาที�เสนอนั�นยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที�
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที�จะทาํได้

   (2) จัดทาํรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที�ได้รับไว้ทั�งหมด
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที�เพื�อพจิารณาให้ความเห็นชอบ



      กรณีตามมาตรา 56 (2)  (ข) ให้เจ้าหน้าที� เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที�มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั� นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที�ซื�อหรือจ้างภายในวงเงินที�ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

  ในกรณีที�มีความจําเป็นเร่งด่วนที�เกิดขึ�นโดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน 

และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที�หรือผู้ที�รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานนั�นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ และเมื�อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว 

ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ
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การซื�อหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ข้อ 79)



ผลการประเมนิ
ผู้ประกอบการ

ต้นทุนของพสัดุนั�น
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เป็นพสัดุที�รัฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลงัการขาย

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหนึ�ง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื�น
 ในกรณทีี�กาํหนดให้มีการยื�นข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื�น
ก่อน ตามวรรคหก



มาตรา 65 (ต่อ)

วรรคสาม

“. . . ซึ� งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ� ง
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกําหนดนํ�าหนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื�นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียว
ในการพิจารณาคัดเ ลือก ให้ใช้ เกณฑ์ราคา รวมทั� งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของ
การให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคสี�

“เมื�อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที�หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว 
การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายนั�น และให้บนัทกึผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ�าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย”



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มอีาํนาจเหนือขึ�นไปหนึ�งชั�น

วธีิประกาศเชิญชวน
ทั�วไป

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

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

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

อาํนาจในการสั�งซื�อหรือสั�งจ้าง

    สําหรับรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย
เพื�อขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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        มาตรา 114  ผู้ซึ�งได้ยื�นข้อเสนอเพื�อทําการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ        

มีสิทธิอุทธรณ์เกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที�เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในพระราชบัญญัตินี� กฎกระทรวง ระเบียบ       
หรือประกาศที�ออกตามความในพระราชบัญญัตินี� เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล       
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

       มาตรา 115  ผู้มสิีทธิอุทธรณ์จะยื�นอุทธรณ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�ไม่ได้ 

       (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื�อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที�ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซื�อ
จัดจ้างตามพระราชบญัญตัินี�ของหน่วยงานของรัฐ

(2) การยกเลกิการจัดซื�อจัดจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี� กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ที�ออกตามพระราชบญัญตัินี�ในส่วนที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการจัดซื�อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร 
หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณอืี�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

การอุทธรณ์



     มาตรา 116  การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื�อผู้อุทธรณ์

     มาตรา 117  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื�นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั�นภายใน              
7 วันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื�อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

     มาตรา 118  ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  
7 วันทําการ นับแต่วันที�ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที�เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการ
ตามความเห็นนั�นภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั�งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน  3  วนัทําการ นับแต่วนัที�ครบกาํหนดตามวรรคหนึ�ง 

การอุทธรณ์ (ต่อ)



- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30  วัน นับแต่วันที�ได้รับรายงานตามมาตรา 118 หากเรื� องใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในกําหนดนั�น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกนิ 2 ครั�ง ครั�งละไม่เกนิ  15  วนั

              -  การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที�สุด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
หรือการยุติเรื�อง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั�น
มสิีทธิฟ้องคดต่ีอศาลเพื�อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื�อจัดจ้างที�หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจดัซื�อจดัจ้างนั�นแล้ว

มาตรา 119

การอุทธรณ์ (ต่อ)



• หากจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที�คณะกรรมการนโยบาย
กาํหนด โดยมีสาระสําคญัตามที�กาํหนดไว้ในแบบ และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบกใ็ห้กระทําได้

ให้หน่วยงานของรัฐทาํสัญญาตามแบบที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ�ง จะกระทําได้เมื�อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอาํนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
รายละเอยีดของงาน รวมทั�งราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัพสัดุที�จะทําการแก้ไขนั�นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

สัญญาและหลกัประกนั
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แบบสัญญาที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบาํรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซื�อขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซื�อขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เชี�ยวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัที�ปรึกษา

4. สัญญาซื�อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลี�ยน

3. สัญญาจะซื�อจะขายราคา
คงที�ไม่จํากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ
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– หน่วยงานรัฐอาจทาํข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาที�
คณะกรรมการนโยบายกาํหนดกไ็ด้  เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี�

การจดัทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ มาตรา 96

1. การจัดซื�อจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) 
หรือการจัดซื�อจัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
หรือการจ้างที�ปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจัดซื�อจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ

3. กรณีที�คู่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วนัทําการ 
นับตั�งแต่วนัถัดจากวนัทําข้อตกลง

4. การเช่าที�ผู้เช่าไม่ต้องเสียเงนิอื�นใดนอกจากค่าเช่า

5. กรณีอื�นตามที�คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกจิจานุเบกษา

**   การจัดซื�อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไว้ต่อกนักไ็ด้   แต่ต้องมีหลกัฐานในการจัดซื�อจัดจ้างครั�งนั�น ** 



กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซื�อหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 176

งานจ้างที�ปรึกษา ระเบยีบฯ
ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง
ระเบยีบฯ
ข้อ 180
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาํสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ
 เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหนึ�งอนัใด ที�คู่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอื�นตามที�กาํหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอาํนาจ ที�จะพจิารณาได้
ตามจํานวนวนัที�มีเหตุเกดิขึ�นจริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี�

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที�เหตุนั�นสิ�นสุดลง 
หรือตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที�กาํหนดคู่สัญญาจะยกขึ�นมากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ�งมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั�งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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 การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�นดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง

 การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง ด้วยวธีิประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์

การพจิารณาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมและ
สถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันอุดมศึกษาที�เป็นที�ปรึกษา
กนัศูนย์ข้อมูลที�ปรึกษาไทย

ตวัอย่าง  กรณศึีกษา



การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง
การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง

               กรม  ก ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนที�เกี�ยวกบัการจัดซื�อจัดจ้างของ
กองบัญชาการตํารวจท่องเที�ยว  ซึ�งเป็นหน่วยงานในสังกดัสํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ
(สตช.) และมหีน้าที�ให้การดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ
และอาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเที�ยว   กรมฯ จึงขอหารือ 2 ประเดน็ ดงันี� 

1. กรณีการมอบอาํนาจ เพื�อให้เกดิความคล่องตวัในการดําเนินการ เห็นว่า
การมอบอาํนาจในการจัดซื�อจัดจ้างให้กองบัญชาการตาํรวจท่องเที�ยว ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 8 จะทาํให้เกดิความคล่องตวัในการบริหารงานของส่วนราชการ แต่กองบัญชาการฯ 
เป็นหน่วยงานหนึ�งในสังกดั สตช. กรมฯ จะสามารถมอบอาํนาจให้กองบัญชาการฯ
ได้หรือไม่



2. กรณีการจัดซื�อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคสาม ซึ�งบัญญัตว่ิาในกรณีหน่วยงานของรัฐ
ในต่างประเทศหรือมกีจิกรรมที�ต้องปฏิบัตใินต่างประเทศจะทาํการจัดซื�อจัดจ้าง โดยใช้
วธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั�วไปก่อนกไ็ด้ โดยกรมฯ 
มกีจิกรรมชั�วคราวที�ต้องปฏิบัตใินต่างประเทศ  เช่น การออกบูธแสดงสินค้า Road Show
ถือเป็นกจิกรรมที�ต้องปฏิบัตใินต่างประเทศตามความหมายของพระราชบัญญัตฯิ 
ใช่หรือไม่  และกรณีกรมฯ จะเลือกใช้วธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 
วรรคสาม จําเป็นต้องพจิารณาเงื�อนไขตามที�กาํหนดในมาตรา 56 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
มาประกอบการพจิารณาด้วยหรือไม่

การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง (ต่อ)
การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง (ต่อ)



แนววนิิจฉัย
   คณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พิจารณาแลว้เห็นวา่  ตามระเบียบฯ พสัดุ 2560 ขอ้ 8 กาํหนดใหใ้นกรณีที�มีความจาํเป็น
เพื�อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบอาํนาจใหแ้ก่หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื�นดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งแทนกใ็หก้ระทาํได ้โดยใหผู้ม้อบอาํนาจส่งสาํเนา
หลกัฐานการมอบอาํนาจให ้สตง. ทราบดว้ย
               เมื�อขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ กรม ก ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ในส่วนที�เกี�ยวกบั
การจดัซื�อจดัจา้งของกองบญัชาการตาํรวจท่องเที�ยว ซึ� งเป็นหน่วยงานในสังกดัสาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ (สตช.)  กรมฯ จะตอ้งมอบอาํนาจการจดัซื�อจดัจา้งใหก้บั สตช. ตาม
ระเบียบฯ พสัดุ 2560 ขอ้ 8  และตามพระราชบญัญติัฯ มาตรา 56 วรรคหนึ�ง บญัญติัวา่ 
“การจดัซื�อจดัจา้งพสัดุ ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชว้ธีิประกาศเชิญชวนทั�วไปก่อน 
เวน้แต่...”

การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง (ต่อ)
การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง (ต่อ)



และวรรคสาม บัญญัตว่ิา “ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  หรือมี
กจิกรรมที�ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ จะทาํการจัดซื�อจัดจ้างโดยใช้วธีิคดัเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั�วไปก่อนกไ็ด้” หากข้อเทจ็จริงปรากฏว่า 
กรมฯ  มภีารกจิในส่วนที�เกี�ยวข้องกบักฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที�ยวแห่งชาต ิ
กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวดีทีศัน์เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการสร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในราชอาณาจักร มกีจิกรรมที�ต้องดาํเนินการในต่างประเทศ  เช่น การออกบูธ
แสดงสินค้า Road Show ซึ�งเป็นการจัดจ้างภายในประเทศก่อนที�ผู้รับจ้างจะไป
ดาํเนินการในต่างประเทศ กรณีดงักล่าวจึงมใิช่กรณีที�หน่วยงานของรัฐมกีจิกรรมที�ต้อง
ดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในต่างประเทศตามนัยพระราชบัญญัตฯิ มาตรา 56 วรรคสาม 
ดงันั�น  กรมฯ จะต้องดาํเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง (ต่อ)
การมอบอาํนาจ ให้หน่วยงานอื�น
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง (ต่อ)



             หน่วยงานของรัฐได้ดาํเนินการจัดซื�อยางรถยนต์ จํานวน 33 รายการ ในวงเงนิ 
2,826,280 บาท ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกาํหนดยื�นข้อเสนอ
ในวนัที� 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาด้วยวธีิ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผู้ยื�นข้อเสนอแล้วปรากฏว่า 
มผู้ียื�นเสนอราคาจํานวน 3 ราย ยื�นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จํานวน 1 ราย 
ยื�นเอกสารครบถ้วนแต่ไม่เป็นไปตามประกาศ จํานวน 2 ราย โดยผู้เสนอราคาได้แนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ซึ�งไม่เป็นไปตามเงื�อนไขในข้อ 4 ของเอกสารประกวด
ราคาซื�อด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอหารือดงันี�

1. กรณีเป็นสาระสําคญั จะต้องยกเลกิการประกวดราคาครั�งนี�ได้หรือไม่
2. กรณีไม่เป็นสาระสําคญั จะสามารถดาํเนินการต่อไปตามระเบียบได้หรือไม่

การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์



3. กรณียกเลกิการประกวดราคา ศูนย์รักษาความปลอดภัยจะต้องดาํเนินการ
ประกวดราคาครั�งที� 2 หรือหน่วยต้องดาํเนินการด้วยวธีิคดัเลือกต่อไป กรณีใช้วธีิคดัเลือก
หน่วยสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการทั�ง 2 ราย ได้หรือไม่
แนววนิิจฉัย

คณะกรรมการวนิิจฉัยฯ พจิารณาแล้ว เห็นว่า ตามระเบียบฯ พสัดุ 2560 ข้อ 55 (1) 
วรรคสอง กาํหนดว่า “การซื�อหรือจ้างที�มกีารกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะที�จะต้องคํานึงถึง
เทคโนโลยขีองพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ยื�นข้อเสนอ ซึ�งอาจจะมข้ีอเสนอที�ไม่อยู่ในฐาน
เดยีวกนัเป็นเหตุให้มปัีญหาในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนด
เป็นเงื�อนไขให้มกีารยื�นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื�นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี� 
คณะกรรมการยงัไม่ต้องจัดพมิพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะดาํเนินการตามข้อ 83 (3)” และข้อ 
55 (2) วรรคสาม กาํหนดว่า “ในกรณีที�ผู้ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)
การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)



แนววนิิจฉัย (ต่อ)

 รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที�จะซื�อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�หน่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาฯ ในส่วนที�มใิช่สาระสําคญัและความแตกต่างนั�นไม่มีผลทาํให้เกดิการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�นหรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อยให้พจิารณา
ผ่อนปรนการตดัสิทธิ�ผู้ยื�นข้อเสนอรายนั�น” และตามเงื�อนไขเอกสารประกวดราคาเลขที� 
1/2561 การซื�อยางรถยนต์ ตามประกาศฯ ราคาแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
เนื�องจากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาผ่านระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์
ตามที�กาํหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์นี� โดยไม่มเีงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ�น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั�งหลกัฐานแสดงตวัตน และทาํการ
ยืนยนัตวัตนของผู้ยื�นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 

การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)
การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)



แนววนิิจฉัย (ต่อ)
        ตามข้อหารือ 1 - 3 เมื�อข้อเทจ็จริงปรากฏว่า กองบัญชาการกองทพัไทยได้
ดาํเนินการจัดซื�อยางรถยนต์ จํานวน 33 รายการ ในวงเงนิ 2,826,280 บาท ด้วยวธีิ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกาํหนดยื�นข้อเสนอในวนัที� 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และซึ�งคณะกรรมการพจิารณาผลฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผู้ยื�น
ข้อเสนอแล้วปรากฏว่ามีผู้ยื�นเสนอราคา จํานวน 3 ราย พบว่า มผู้ีเสนอราคาได้ยื�น
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง จํานวน 1 ราย แต่ผู้เสนอราคา  จํานวน 2 ราย ได้แนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File โดยข้อ 4.1 ของเอกสารประกวดราคาฯ  กาํหนดให้ไม่ต้อง
แนบในรูปแบบ PDF File ซึ�งการกาํหนดเงื�อนไขที�ไม่ต้องให้ผู้เสนอราคาแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File เนื�องจากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาผ่านระบบจัดซื�อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) แล้ว และสามารถ
จัดพมิพ์ใบเสนอราคาจากระบบe – GP ได้ 

การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)
การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)



แนววนิิจฉัย (ต่อ)
โดยคณะกรรมการฯ  ต้องพจิารณาใบเสนอราคาที�ออกจากระบบ e – GP เท่านั�น 
ดังนั�น หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่า ผู้เสนอราคาจํานวน 2 ราย ได้แนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File  เข้ามาพร้อมกบัการเสนอราคาในระบบ e – GP กรณนีี�
การพจิารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาดังกล่าว ให้พจิารณาจากใบเสนอราคา
ที�ออกจากระบบ e - GPเป็นเกณฑ์ในการพจิารณา โดยกองบัญชาการกองทพัไทย
สามารถดําเนินการในขั�นตอนต่อไปได้ โดยไม่ถือว่า ผู้เสนอราคาเสนอราคา
ผดิเงื�อนไขการเสนอราคาแต่อย่างใด

การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)
การยื�นเอกสารในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)



การพจิารณาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรม
ควบคุมของสถาบันอุดมศึกษาที�เป็นที�ปรึกษากนัศูนย์ข้อมูลที�ปรึกษาไทย

  กรณีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างจากสถาบันการศึกษาของรัฐประสงค์จะจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือหน่วยงาน
ในกํากับของสถาบันของรัฐ ซึ�งมีฐานะเป็นนิติบุคคลนั�น สถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานในกํากับของสถาบันการศึกษาดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพควบคุมจากสภาวิชาชีพนั�นๆ และต้องมี กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกํากับของสถาบันการศึกษากําหนด
ให้สามารถดาํเนินการในเรื�องดังกล่าวได้

กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง
Call center โทร. 02-270-6400 กด 3

หรือ โทร. 02-127-7000
กลุ่มงานมาตรฐานการจดัซื�อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์

ต่อ 6800, 6704, 6979, 6978, 6777, 4647, 4958

กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพสัดุ 
ต่อ 4551, 4588, 4589, 6589, 6125, 6873

หรือสอบถามผ่านช่องทาง Facebook : “จัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ”


