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บทที ่1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132มาตรา) เริ่มใช้
บังคับวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(10 หมวด 223 ข้อ) 
1.4 ประกาศ 

ทั้งนี้มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก-ค 
2. การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ 

2.1 การจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้างเช่นแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติ
กรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2.2 พัสดุแบ่งเป็น 6 ประเภทดังนี้ 
(1) สินค้าได้แก่วัสดุครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆรวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย

แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” นั้น 
(2) งานบริการได้แก่งานจ้างบริการงานจ้างเหมาบริการงานจ้างท าของและการรับขน  
(3) งานจ้างก่อสร้างได้แก่งานก่อสร้างงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซมต่อ

เติมปรับปรุงรื้อถอนหรือการกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับอาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า  “งานก่อสร้าง” นั้นโดยที่อาคาร
หมายถึงสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เช่นอาคารที่ท าการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆซึ่งสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคาร
นั้นๆเช่นเสาธงรั้วท่อระบายน้ า หอถังน้ าถนนประปาไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารเช่น
เครื่องปรับอากาศลิฟต์หรือเครื่องเรือน 

สาธารณูปโภคหมายถึงงานอันเกี่ยวกับการประปาการไฟฟ้าการสื่อสารการโทรคมน าคมการระบายน้ าการ
ขนส่งทางท่อทางน้ าทางบกทางอากาศหรือทางรางหรือการอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพ้ืนดินใต้พื้นดินหรือ
เหนือพ้ืนดิน 

(4) งานจ้างที่ปรึกษาได้แก่งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรืแนะน า
แก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองกฎหมายเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาธารณสุขศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัยหรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงาน
ของรัฐ 

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้แก่งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(6) การด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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2.3 การบริหารพัสดุหมายถึงการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบ ารุงรักษาและการ

จ าหน่ายพัสดุ 
3. การใช้บังคับเกี่ยวกับงบประมาณ 

หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

3.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการโอนงบประมาณ 

3.2 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

3.3 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
3.4 เงินภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

หรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
3.5 เงินกู้เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4. หน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1 หน่วยงานของรัฐหมายถึงราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาล
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่น
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน ) 

4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่หมายถึงผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

4.3 เจ้าหน้าที่หมายถึงผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มี
อ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
5. การมอบอ านาจ 

5.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยค านึงถึงระดับต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจเป็นส าคัญและจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 

5.2 การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วน

ราชการประจ าจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบด้วย 
5.1.2 กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (5.1.1) จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากผู้มอบอ านาจชั้นต้นแล้ว 
5.3 การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือคาสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือ 
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ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจและการมอบ
อ านาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

5.4 เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ านาจในการสั่งการและ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 

5.5 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวมหน่วยงานของรัฐใดจะมอบอ านาจให้หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระท าได้โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
6. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ 

6.1 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณีดังนี้  

6.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
6.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
6.1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
6.1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จ าเป็น 

6.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วยประธานกรรมการ1 คนและกรรมการอย่างน้อย 2 คน
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการลกูจ้างประจ าพนักงานราชการพนักงานมหาวทิยาลยัพนักงานของรัฐหรอืพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนโดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ  

6.4 ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่
จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  

6.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  

6.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ
เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ประธาน
กรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งหากประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการ
แทน 

6.8 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ  
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ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์  

6.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นทั้งนี้การมี
ส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้นให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับ
การแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป  
7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

7.1 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้ง
นั้น 

7.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร
แสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหากโดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
7.2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชี

รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
7.2.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
7.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้นั้นส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

7.2.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย
ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน  7.2.1 

7.2.4 เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดเช่นส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้  
8. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังนี้  

8.1 คุ้มค่าหมายถึงพัสดุต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานราคาเหมาะสม
และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

8.2 โปร่งใสหมายถึงต้องกระท าโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อ  
ผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมีหลักฐานการด าเนินงาน  
ชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  
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8.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหมายถึงต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป

อย่างต่อเนื่องล่วงหน้าก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ 

8.4. ตรวจสอบได้หมายถึงมีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
9. คณะกรรมการตามท่ีแต่งตั้งท่ีเกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

9.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ก าหนดเสนอนโยบาย
กฎระเบียบภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 

9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

9.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ราคากลาง 

9.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตมีหน้าที่ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตก าหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม 

9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียนมีหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัยอุทธรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ิม 

จดัท าและประกาศแผนจดัซือ้จดัจ้าง 

การจดัท ารายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือ

รูปแบบรายการ 

การจดัท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง 

จดัท าสญัญา/ข้อตกลง 

การบริหารสญัญาและการตรวจรับพสัด ุ

การบริหารพสัด ุ

เสร็จสิน้ 

บทท่ี 2 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การจัดซื้อจัดจ้างเริ่มตั้งแต่การจัดท าประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดท ารายงานขอซื้อ  
ขอจ้างจนกระท่ังการตรวจรับพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
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1. การจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  

1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
1.2.1 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
1.2.2 วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
1.2.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
1.2.4 รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

1.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ 1.1แล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นหากหน่วยงานของ
รัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางจะไม่
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ที่ไม่ต้องจัดท าแผน  

1.3.1 กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 
1.3.2 กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด 
1.3.3 กรณีท่ีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
1.3.4 กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความมั่นคงของชาติ 

1.4 หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว  

1.5 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบและเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 1.3 
2. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

2.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีนอกจากการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอ
จ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้  

2.1.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
2.1.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี 
2.1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
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2.1.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
2.1.5 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
2.1.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
2.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
2.1.8 ข้อเสนออ่ืนๆเช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้างการออก
ประกาศและเอกสารเชิญชวนและหนังสือเชิญชวนการซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน
หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งไม่อาจท ารายงาน
ตามปกติได้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่า
จ าเป็นก็ได้ 

2. 2 ในการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
2.2.2 รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ท่ีต้องการ  
2.2.3 ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
2.2.4 ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ3 ราย 
2.2.5 วงเงินที่จะซื้อโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะ
ซื้อในครั้งนั้น 
2.2.6 วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
2.2.7 ข้อเสนออ่ืนๆเช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่จ าเป็นในการซื้อ 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธี
ซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

3. การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
3.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ

เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมี
ยี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้  

3.2 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย  

3.3 เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการหากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนด  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน  
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใด
ยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้  
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
จัดท าขึ้น 

3.4 ในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด  4 งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

3.5 องค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
4. การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง 

หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค านวณราคากลางก าหนดว่า  “ในกรณีที่หน่วยของ
รัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาทตั้งแต่วันที่  11 
สิงหาคม 2556 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการ
ค านวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างรวม7ประเภท.....” ดังนี้ 

4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน  
4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ  
4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  
4.5ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือเงิน

สนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
4.6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ 
4.7ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ 

จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
5. วิธีการซื้อหรือจ้างการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอกระท าได้ 3 วิธีดังนี ้

5.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือ
บริการทั่วไปมีมาตรฐานซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ  e – catalog กระท า
ได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
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(1) การเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคาได้แก่การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท 
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  
5,000,000 บาท 

การจัดท าเอกสารวิธี e – market ดังนี้ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างที่

คณะกรรมการนโยบายฯก าหนด 
(2) การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่ างไปจากแบบ

ที่คณะกรรมการนโยบายฯก าหนดโดยมีสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็
ให้กระท าได้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน  

(3) การก าหนดวันเวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่งให้ก าหนด
เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวันเวลาท าการ
เท่านั้นและเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
ขั้นตอนวิธี e –market 

(1) เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างใบคาขอเสนอราคาร่างประกาศและร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้าง
ด้วยวิธ ีe –market 

(2) จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้างร่างประกาศและร่างเอกสารฯเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
การเสนอราคาวิธี e –market 

(1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถ้าเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธี e –market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน /กรมบัญชีกลางและปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท า
การถ้าไม่เห็นชอบส่งกลับเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไข 

(2) กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย /ผู้ให้บริการ /ผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบ e –GP 
และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e –catalog ที่มีความสอดคล้องกับที่หน่วยงานของรัฐก าหนดจะได้รับ mail จาก
ระบบ e –GP 

(3) ก าหนดวันเสนอราคาก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
การพิจารณาผลการเสนอราคา 

(1) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายให้เสนอความเห็นให้ซื้อ /จ้างจากรายที่เสนอราคาต่ าสุดกรณีมีผู้เสนอราคา
ต่ าสุดเท่ากันหลายรายให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาในลาดับแรก 

(2) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวดังนี้ 
- พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการให้เสนอความเห็นให้รับราคา 
- พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ

ความเห็นเพื่อยกเลิกและด าเนินการใหม่หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  
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(3) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา 
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิกและด าเนินการใหม่หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ /จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาหากต่อรองราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงิน

ที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาแต่
ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผลให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดย
ผ่านใบเสนอราคาหากรายต่ าสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ  10 ของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น  

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผลให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์

กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน 
(2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชี้แจงดังนี้ 
- เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและประกาศผลการพิจารณาใน

เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน 
- ไม่เห็นชอบยกเลิกในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดให้ยกเลิก  
(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดให้ถือว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ผ่าน

คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้พิจารณาเพ่ือยกเลิกหรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคา 

5.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 
บาทและเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e –catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e –bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e –Bidding 

(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการนโยบายฯก าหนด 

(2) การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่ างไปจากแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายฯก าหนดโดยมีสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็
ให้กระท าได้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน  
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(3) การก าหนดวันเวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวัน

สุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวันเวลาท าการเท่านั้นและเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ (3) การจัดหาที่มีความ
จ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือน าเสนองานให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบหรือน าเสนองานตามวันและเวลาณ
สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

(4) กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดท่ีก าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือ
รายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้
ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่งที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐในภายหลังโดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี) ก ากับ
ในเอกสารหรือรายละเอียดนั้นด้วย 

(5) การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือน าเสนองาน
หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวัน
เสนอราคาเว้นแต่การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า  1 วัน
ได้แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคาทั้งนี้ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี้ 

(1) การจัดหาพัสดุมีราคาเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการที่จะ
ให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้  

(2) การจัดหาพัสดุมีราคาเกิน 5,000,000 บาทให้ส่วนราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  

(3) การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3 วันท าการเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ 
การประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ 

กรณีท่ีมีผู้มีความคิดเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพิจารณาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้
ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และเมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นและร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบเมื่อได้รับความ 
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เห็นชอบแล้วให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงดังกล่าว
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วันท าการและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็น 

วงเงินที่จัดหา ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ 
(ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ 

ผู้ประกอบการเตรียมจัดท าเอกสาร 
เพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย) 

เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
เกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 

เกิน10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 

- หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้หน่วยงาน
ของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นแล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป  

- เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนดโดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวเมื่อถึงก าหนดวันเสนอ
ราคาห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคาหรือรับเอกสารการยื่นเสนอราคานอกเหนือจาก
กรณีท่ีได้ก าหนดไว้ 
หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน  1 ชุดให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น  

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี) 
หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายหรือเอกสารหรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้  

(3) คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจาก 
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เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  

(4) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยเรียงลาดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตาม
เอกสารประกวดราคาให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลาดับแล้วแต่กรณี  

(5) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้  

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อม
เหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

(6) เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย
รายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นแต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นแล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

(7) กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ยกเลิกและด าเนินการใหม่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เริ่มกระบวนการ
ซื้อหรือจ้างใหม่ 
กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ /จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 

(1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่าน 
ระบบฯเพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ
แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ  10 ของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ  10 ของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผลให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการ 
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เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯเพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯภายใน
ก าหนดระยะเวลาอันสมควรหากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมหากผู้ที่เสนอ
ราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผลให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง
หรือขอเงินเพ่ิมเติมหรือลดรายการลดจ านวนหรือลดเนื้องานหากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการ
เสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาให้ยกเลิกการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้นแต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่  

(4) เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคาราย
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพื่อต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้หากยอมลดราคาและ
ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคาราย
นั้น 

(5) หากด าเนินการไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิมหรือ
ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการใหม่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 

(6) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e -mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยสถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

5.1.3 วิธีสอบราคาได้แก่การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน5,000,000 บาทให้กระท าได้ใน
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่าน
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ท้ังนี้ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง
ด้วย 
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การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา 

(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพ่ือจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดการก าหนดวันเวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนให้
ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวันเวลาท า
การเพียงวันเดียวและการก าหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวันเวลาท าการนับจากยื่นข้อเสนอโดยผู้มี
หน้าที่ลงนามในการท าเอกสารสอบราคาคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

(3) หน่วยงานอาจน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการก่อนก็ได้โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯเผยแพร่ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการให้น าความเรื่องการรับฟังความคิดเห็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(4) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างและร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้างให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการโดยให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย  

(5) การให้หรือการขายเอกสารสอบราคารวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้
กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาเพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นเสนอ
สามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯของหน่วยงานให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(6) กรณีท่ีจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวันเวลาและสถานที่ใน
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วยก่อนวันปิดรับซองสอบราคาหากหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็น
สาระส าคัญซึ่งมีได้ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้นให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติมการ
ชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้
สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

(7) ถ้ามีการด าเนินการตามข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวันเวลาการรับซองและการเปิดซองสอบ
ราคาตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วยเมื่อถึงก าหนดวันยื่นซองสอบราคาห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงก าหนด
วันยื่นซองสอบราคา 
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การยื่นซอง 

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ  
(2) ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่อหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซอง

ใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
(3) เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง 

การรับซอง 
(1) ระบุวันและเวลาที่รับซอง 
(2) ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง 
(3) ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาโดยพลัน  

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีหน้าที่ดังนี้ 
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ  
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆและพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) และคัดเลือกผู้ที่

ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (2) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคาและจัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน 3 ราย 

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
5.2 วิธีคัดเลือกได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 
การด าเนินการเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างให้คณะกรรมการ  
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า  
3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า  3 รายโดยให้
ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมี
หนังสือเชิญชวน 

(2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้นและส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อ
หน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ 

(3) เมื่อถึงก าหนดวันเวลาการรับซองข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการ
ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้นพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอเม่ือพ้นก าหนดเวลารับซองข้อเสนอห้ามรับ
เอกสารหลักฐานต่างๆและพัสดุตัวอย่างตาม 
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เงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอเว้นแต่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความ
จ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือ
น าเสนองานหรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ  

(4) เมื่อถึงก าหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น าความในระเบียบข้อ  55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับ
การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลมหาก
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญ
ชวนเพียงรายเดียวให้คณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบข้อ 56 โดยอนุโลม 

(5) ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นและจะด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคาโดยให้ด าเนินการตามระเบียบข้อ  57 
หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 

(6) ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถด าเนินการตามปกติได้ให้คณะกรรมการ
แจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคาแล้ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลาดับหลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้าน
เทคนิคที่ดีท่ีสุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาท่ีเหมาะสมหากเจรจาไม่ได้ผลให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปหากด าเนินการไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  56 วรรค
หนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ทั้งนี้ให้น าความในระเบียบข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม 
5.3 วิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับ
ผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐโดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่
มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี) ทั้งนี้หากเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
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(2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวและกรณีที่เป็นพัสดุที่มีความจ าเป็นต้องใช้

โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายและการด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหายตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นข้อเสนอหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคากลางหรือ
วงเงินงบประมาณหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  

(3) กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วตามมาตรา  
56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบเพื่อขอให้มีการ
ซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาท่ีต่ ากว่าหรือราคาเดิมโดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี) เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

(4) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่ าง
ประเทศตามมาตรา 56(2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 

(5) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา  56 (2) (ช) ให้เชิญ
เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคากลาง
หรือวงเงินงบประมาณหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิตจ าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการเป็นการทั่วไปและมีวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
- ส าหรับกรณีข้างต้นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายได้และด าเนินการตามปกติได้ทันให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

5.4 การจ้างท่ีปรึกษาขั้นตอนสาหรับการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธีให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษารวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอซึ่งมีองค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมให้เป็นไป
ตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม 

(2) การจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  
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คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษามี 4 คณะได้แก่ 

(1) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

การจ้างท่ีปรึกษาท าได้ 3 วิธีดังนี้ 
5.4.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อนงานที่มีลักษณะเป็นงานประจ าของหน่วยงานของรัฐ

หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพและมีที่ปรึกษาซึ่งทางานนั้นได้เป็นการทั่วไปโดยหน่วยงานของรัฐประกาศเชิญ
ชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอก าหนด  
รายงานขอจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมีรายการดังนี้ 

(1)เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
(2) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
(4) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 
(5)วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษาโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะ
จ้างในครั้งนั้น 
(6) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 
(7) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
(9) ข้อเสนออ่ืนๆ (เช่นแต่งตั้งคณะกรรมการ)เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไปได้  

ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯด าเนินการดังนี้ 
(1) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้องและพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคา

ต่ าสุดและจัดล าดับ 
(2) กรณีท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงาน

ของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดรายถัดไป  
(3) กรณีท่ีมีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายรายให้เรียกท่ีปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคา

ใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคาและพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด  
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย  
- รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา 
- รายชื่อที่ปรึกษาวงเงินที่เสนอและข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย  
- รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
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-ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผล
สนับสนุนในการพิจารณา 

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให้

คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป  
กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้

ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการ
จัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 
กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง 

- แจ้งที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคา 
- เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน  
- เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิก /ด าเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่/

ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณีก็ได้ 
5.4.2 วิธีคัดเลือกใช้กับกรณีท่ีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ผลดีหรือเป็นกรณีท่ีเป็นงานซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจ านวนจากัดให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3รายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานที่มีที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
- ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังแล้ว
มอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯเพ่ือด าเนินการต่อไป  

(2) ขั้นตอนการเชิญชวนให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาฯด าเนินการดังนี้ 
- จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  
- ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า  3 
รายเว้นแต่มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 รายโดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้า
ยื่นข้อเสนอด้วย 
- เมื่อถึงก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษาพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อ  
ที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอและหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆเพ่ิมเติม  
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(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาฯด าเนินการดังนี้ 

- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว
คัดเลือกท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติ
และข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างที่
ปรึกษา 
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่
จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 
- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  
- คัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้องจัดล าดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือกดังนี้  

(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้
คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด  
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมากให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมาก
ที่สุด 

- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดตาม  (ก) หรือ(ข) แล้วแต่กรณี
รายถัดไปตามล าดับ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณาน าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม) 

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให้
คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป  

กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างท่ีปรึกษา 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกนอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนักตามความในมาตรา  76 ของกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
2. วิธีการบริหารและปฏิบัติงาน 
3. จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
5. ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
6. เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

- กรณีการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ าหรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้วหรืองานไม่ซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซ่ึงเสนอ
ราคาต่ าสุด 
- กรณีการจ้างที่ปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้าน
ราคามากที่สุด 
- กรณีการจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมากให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพซึ่งได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด 

5.4.3 วิธีเฉพาะเจาะจงใช้กับกรณีท่ีใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลดี
หรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท า
ไว้แล้วหรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงหรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียวหรือกรณีเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนที่ก าหนดรายใด
รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯเพ่ือด าเนินการต่อไป  

(2) ขั้นตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตัดสิน 
- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯจัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
- เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้น 
- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมถูกต้องเป็น
ประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม) 
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การจ่ายเงินล่วงหน้า 

(1) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ15 ของค่าจ้างตามสัญญาและท่ี
ปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ า
ประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น 

(2) กรณีจ้างสาหรับการหน่วยงานของรัฐให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา
และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
การคืนหนังสือค้าประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)ให้คืนหนังสือค้าประกันให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อได้หักเงิน
ที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถ้วนแล้วทั้งนี้ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญา
ด้วย 
5.5 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อก าหนดในการด าเนินการจ้าง 

(1) การขอความร่วมมือในกรณีราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เองอาจขอความ
ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมศิลปากรหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างก่อนก็ได้ 

(2) ข้อห้ามการมีส่วนได้เสียผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญาต้องไม่มีส่วนได้
เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้นในลักษณะดังต่อไปนี้  

- มีความสัมพันธ์โดยตรงและมีความสัมพันธ์โดยอ้อม 
(3) คุณสมบัติมีสัญชาติไทยและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เป็นข้าราชการลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
(4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาประกอบด้วย 5 คณะได้แก่ 

- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างข้ันตอนการด าเนินการจ้าง 
ที่ปรึกษาทุกวิธี 
- จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด  
บุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
- จัดท ารายงานขอจ้าง 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการที่ระเบียบฯก าหนด 
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- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯท่ีเสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธี

จ้างนั้นต่อไปได้ 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างกระท าได้ 4 วิธีดังนี้ 
5.5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างฯโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเผยแพร่ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- ท ารายงานขอจ้างฯโดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

(2) ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่ 
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างฯในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 5 วันท าการ 
- การให้เอกสารจ้างฯรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องจะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารจ้างฯเพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างฯตั้งแต่วัน
เริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ  
- ให้ก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวันเดียวนับถัดจากวันสุดท้ายของการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯด าเนินการดังนี้  
- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว
คัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมี
คุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
เอกสารจ้างฯ 
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่
จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพ  และคุณสมบัติเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐแล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและจัดลาดับคะแนน  
- ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงในเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในล าดับถัดไป  
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- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (ให้น าวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม) 

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก
การประกาศเชิญชวนทั่วไปให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 82 (1)แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เริ่มกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 

5.5.2 วิธีคัดเลือกใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมากหรือใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่
ได้ผลหรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดเบื้องต้นได้โดยให้
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ท ารายงานขอจ้างฯโดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) ขั้นตอนการเชิญชวนให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯด าเนินการดังนี้ 
- จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า  
3 รายเว้นแต่มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 รายโดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้
เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 
- เมื่อถึงก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอและหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ
เพ่ิมเติม 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯด าเนินการดังนี้  
- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ 



     -25-  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมี
คุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
เอกสารจ้างฯ 
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่
จะให้รายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ 
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อรายนั้น 
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐแล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและจัดลาดับคะแนน  
- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้
ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดในลาดับถัดไป 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม) 

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให้
คณะกรรมการต่อรองเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ  

5.5.3 วิธีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแล้วตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ  

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างฯเพื่อด าเนินการต่อไป 

(2) ขั้นตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตัดสิน 
- ให้คณะกรรมการจ้างฯจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้น 
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการเพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อทาง
หน่วยงานของรัฐมากที่สุดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม) 
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5.5.4 วิธีประกวดแบบเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด

เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองาน
อ่ืนที่ก าหนดตามกฎกระทรวง 
ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 

(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างฯพร้อมประกาศเผยแพร่ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความ
เห็นชอบแล้วจึงด าเนินการต่อไป 
(3) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศด้วยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  7 วันท าการ 
(4) การให้เอกสารการจ้างฯและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะให้ไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯตั้งแต่
วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่เมื่อถึงก าหนดวันเวลาการเปิดซองให้คณะกรรมการฯ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกท่ีถูกต้องครบถ้วนและให้คัดเลือกผู้ที่
เสนอแนวความคิดท่ีได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุดและจัดลาดับไว้ให้คณะกรรมการฯตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขั้นตอนที่  
2 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ 
(1) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิดจะต้องพัฒนาแนวความคิดจากขั้นตอนที่ 1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการ

ประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 
(2) เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที่ 2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ

ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและ
จัดล าดับ 

(3) ให้คณะกรรมการฯรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
6. การท าสัญญาหรือข้อตกลงและการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

6.1 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐการลง
นามในสัญญาจะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์  

6.2 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

6.3 การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

6.4 สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบต่อการจราจรให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อย
ละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้นแต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดทั้งนี้ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย  

6.5 ให้หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาท 
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ขึ้นไปให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

6.6 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรือ
งานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัด
จ้างที่เก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอ าน าจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณีได้อนุมัติ  
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 
แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(1) สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) สัญญาซื้อขาย 
(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
(6) สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์  
(7) สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
(8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
(9) สัญญาแลกเปลี่ยน 
(10) สัญญาเช่ารถยนต์ 
(11) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

7. หลักประกันการเสนอราคา 
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดหลักประกันการเสนอราคาเพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผู้

ยื่นข้อเสนอผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้างหรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการเสนอราคาส าหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างเกนิกว่า๕,๐๐๐,๐๐๐บาทดังนี้ 

7.1 การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคาโดยให้ใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธน าคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระ
ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
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(2) หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

7.2 ส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระ
ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

8. หลักประกันสัญญาและการคืนหลักประกันสัญญา 
8.1 หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันสัญญาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระ
ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดย

 อาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ 
ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

8.2 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาดังนี้ 
(1) หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อย
ละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น  
(2) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ 
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จะก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ 
(3) การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปีและพัสดุนั้นไม่ 
ต้องมีการประกันเพื่อความชารุดบกพร่องเช่นพัสดุใช้สิ้นเปลืองให้ก าหนดหลักประกันในอัตรา  
ร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญาโดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้าประกัน  
ตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้
ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปีในกรณีที่หลักประกันต้อง
ปรับปรุงในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคู่สัญญาไม่น าหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจ านวนภายใน  15 วันก่อนการ
ส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมข้ึนการก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ  
คู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวนหรือสัญญาให้อนุโลม
รับได้ 

(4) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน  
8.3 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

(1) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน  15 วันนับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
เรียบร้อยแล้ว 
(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน  3 รายให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลงหรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
(3) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน  15 วันนับ
ถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

9. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
การด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการ

บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุกรณีที่มีการจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะ
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) คณะกรรมการประกอบด้วยดังนี้ 

9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจ
รับพัสดุสถานที่อ่ืนในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก่อน 
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้สาหรับกรณีท่ีมีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาให้ค าปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบสถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นั้นๆก็ได้ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับ 
ตามหลักวิชาการสถิติ 
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(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับมอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1ฉบับ
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบ 
(5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ 
(6) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวนหรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่
ถูกต้องและให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันตรวจพบแต่ท้ังนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่ 
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
(7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้
รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการนับถัด
จากวันที่ตรวจพบ 
(8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้หน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร 
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานของ
หน่วยงานของรัฐรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้ว
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้างสถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้นๆตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควรและจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย  
(4) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือมี
ข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ านาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ประธาน 
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กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานและให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและ
ให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่าง
น้อย 2 ฉบับมอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 
(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึง
ด าเนินการตาม (6) 

9.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาที่ท าการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้รับงานจ้างที่ปรึกษา
ไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่งแล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับมอบแก่ที่ปรึกษา 1 
ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
ของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
(5) กรณีท่ีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาแล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 
(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็นแย้งไว้แล้ว
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

9.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้  
(1) ตรวจให้ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงานที่ท าการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
ที่สุด 
(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอัน  
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เนื่องมาจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมต้องรีบ
แจ้งให้ผู้ให้บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 
(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้รับงานไว้และถือว่าผู้
ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับมอบแก่ผู้ให้บริการ 
1 ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ 
หน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ 
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงมีอ านาจสั่งให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอ านาจที่จะสั่งให้ 
หยุดงานนั้นชั่วคราวได้หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือ 
สั่งการแล้วแต่กรณี 
(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็นแย้งไว้แล้ว
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

10. การคิดค่าปรับตามสัญญา 
กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดข้ึนให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียก

ค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบและเม่ือคู่สัญญาได้
ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดังนี้  

10.1 คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
10.2 งานจ้างที่ต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้คิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวใน
อัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น 
10.3 กรณีเง่ือนไขสัญญาซื้อเป็นชุดให้ปรับทั้งชุด 
10.4 กรณีพัสดุคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลองให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีก าหนดของราคาท้ังหมด 
10.5 หากมีความจ าเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้นเช่นงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
งานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชารุดบกพร่องจากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ให้ก าหนดอัตราค่าปรับใน
กรณีดังกล่าวโดยค านึงถึงความส าคัญและลักษณะของงานและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  

11. การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้

มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้  
2.11.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ  
2.11.2 เหตุสุดวิสัย 
2.11.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  
2.11.4 เหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว

ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด
คู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงาน  
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ของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือลดค่าปรับ
หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา/ข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
12. การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 

12.1 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงหากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้
เท่าท่ีจ าเป็น 

12.2 เหตุบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกกับคู่สัญญาดังนี้ 
(1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเฉพาะในกรณีดังนี้ 
(1) ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(2) เพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป  
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงหรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้ นเป็น
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณีหากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายคู่สัญญาจะยื่นคาขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้หลักเกณฑ์ดังนี้  
(1) ให้คู่สัญญายื่นคาขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา 
(2) ค าขอต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องและระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้
ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
(3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคาขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคาขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับคาขอหากไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบก าหนดเวลา 
(4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
(5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณาค าร้องแล้วเสร็จภายใน  7 
วันท าการนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
(6) ผลการพิจารณาเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้วหากคู่สัญญายังไม่พอใจ
ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไปให้หน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ 1 คนและกรรมการอย่างน้อย 1 คนโดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในของ 
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หน่วยงานของรัฐนั้นในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน  2 
คนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคาร้องของคู่สัญญา 
(2) ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ 
(3) พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) 
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาตาม (1)ถึง(3)พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐการพิจารณา

ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวินิจฉัยก าหนดและใน
กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน  
50,000 บาทให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการรายงานให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

13. การบริหารพัสดุ 
ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่

เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการ
ตรวจสอบการบารุงรักษาและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดดังนี้ 

13.1 การเก็บและการบันทึกเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณีแยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ
ด้วยส าหรับพัสดุประเภทอาหารสดจะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 

13.2 การเบิกจ่ายพัสดุการเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น
 เ ป็นผู้เบิก 

(1) การจ่ายพัสดุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บ
ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
(2) หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นโดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วย 

13.3 การให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้การยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืนโดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
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(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้นแต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิด
ช ารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภทชนิดขนาดลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
(2) ราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครหรือ
เมืองพัทยาแล้วแต่กรณีก าหนด 
(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนดการยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืม
มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วนจะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงาน
ของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆพอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน  
ของรัฐของตนและให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อครบก าหนดยืมให้ผู้ให้
ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบ
ก าหนด 

13.4 การบ ารุงรักษาให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วยในกรณี
ที่พัสดุเกิดการช ารุดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว  
14. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมาและตรวจ
นับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดและให้ด าเนินการดังนี้ 

14.1 ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่าย
ถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดชารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุ
ใดหรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 
วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุดและส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุดพร้อมทั้ง
ส่งส าเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุดด้วย 

14.2 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ
หรือสูญไปหรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  
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เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับ
ผิดด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นต่อไป 
15. การจ าหน่ายพัสดุ 

หลังจากการตรวจสอบแล้วพัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้ 

15.1 ขายให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนแต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้น าวิธีที่ก าหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมเว้นแต่กรณีดังนี้ 

(1) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาทจะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  
(2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47 (7)แห่งประมวล
รัษฎากรให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
(3) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงาน
ของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลา
การใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

หลักเกณฑ์การขายทอดตลาด 
(1) การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  
(2) กรณีท่ีเป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรื อ

ราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้นเวลาที่จะท าการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  
(3) กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะประเภทชนิดของพัสดุและอายุการ

ใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย 
(4) ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

หน่วยงานของรัฐด้วย 
(5) หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้  
15.2 แลกเปลี่ยนให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
15.3 โอนให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา๔๗(๗) แห่งประมวล

รัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
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15.4 แปรสภาพหรือท าลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

- การด าเนินการตามดังกล่าวโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐสั่งการวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
- เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่
กรณี 

การจ าหน่ายเป็นสูญ 
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่

สมควรด าเนินการจ าหน่ายตามข้อ 216 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาทให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติ 
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาทให้ด าเนินการดังนี้ 

- ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 
- ราชการส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายก
เมืองพัทยาแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ 
- หน่วยงานของรัฐอ่ืนผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด
รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจาก
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบและเม่ือได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
(1) เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน

ทันทีแล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
(2) สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

ด้วย 
16. การอุทธรณ์ 

16.1 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้
ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

1 6.2 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
16.2.1 การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 
16.2.2 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
16.2.3การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม  
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พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศเอกสารหรือ  
หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 
16.2.4 กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

16.3 การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพและระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วยในกรณีท่ี
เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอ่ืนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อ่ืนด้วยก็
ได้ 

16.4 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

16.5 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่
เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ครบก าหนด 

16.6 เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้นให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว
และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการ  
พิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดในกรณีท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ยุติเรื่องและให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบพร้อมกับแจ้ง
ให้หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือ
การยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงาน  
ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงน ามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
17. การร้องเรียน 

17.1 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แล้วแต่กรณีก็ได้ 

17.2 การยื่นข้อร้องเรียนต้องด าเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
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กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

17.3 การร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคลต้องลงลายมือ
ชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอ าน าจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียนต้อง
ใช้ถ้อยคาสุภาพและระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องไปด้วย 

17.4 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วแล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้าพร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย  

17.5 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

17.6 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
17.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก าหนดรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
ใบคาขอเสนอราคาร่างประกาศและร่างเอกสาร
การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e-market 

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้างร่างประกาศ 
และร่างเอกสารฯเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่เห็นชอบ 

ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข 

ลงสินค้า/บริการในระบบ 
e-catalog 

บทท่ี 3 
แนวปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 (Workflow) 
ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยัง
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ท่ีลงทะเบียนในระบบ 
e-GPและมีสินค้าหรือบริการในระบบ e-catalog 
ที่มีความสอดคล้องกับท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนด จะได้รับ mail.จากระบบe-GPทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง และปิด 
ประกาศท่ีหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ลงทะเบียนในระบบ e-GP 
และลงสินค้า/บริการ ใน 
ระบบ ใน e-catalog 
ลงสินค้า/บริการ ในระบบ 
e-catalog 
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ท่ีไม่ได้ลงทะเบียน
และยัง 
ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ หรือลงทะเบียนแล้วแต่
ยัง 
ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e-catalog ที่
ได ้
รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์ หากประสงค์
จะ 
เสนอรคาสามารถด าเนินการดังนี ้
บทที่ 3 
แนวปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow) 
ภาพที่ 3-1 ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดย
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ด้วยวิธีตลาด 

เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร ่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธ ีe-market 
ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลางและปิด 
ประกาศท่ีหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

สามารถดูรายละเอียดของประกาศและเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง 

กรณียังไม่ลงทะเบียน 

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างท่ีไม่ได้ลงทะเบียนและยัง
ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการหรือลงทะเบียนแล้วแต่ยัง

ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการในระบบe-catalog  

ที่ได้รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์หากประสงค์จะ
เสนอราคาสามารถด าเนินการดังนี ้

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได ้
ลงสินค้าและบริการใน e-catalog 

ลงทะเบียนในระบบe-GP 
และลงสินค้า/บริการใน 
ระบบในe-catalog 

ต้องด าเนินการก่อนวันเสนอราคา 



การเสนอราคาโดยวิธี e-market 

ก าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต 

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี ้
1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค ์
จะเสนอราคาเมื่อถึงก าหนดเวลาเสนอราคา 
ให ้Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคาเพื่อ 
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอ 

ราคาโดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคาวงเงินเกิน 
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี ้
1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคาให้ส่ง
ใบเสนอราคามายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e-GP ในวันเวลา
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
2. เมื่อถึงก าหนดเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อ
ลงทะเบียนและทดสอบระบบภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด
(ลงทะเบียน 15 น าทีและทดสอบ 15 น าที) 
3. เริ่มกระบวนการเสนอราคาโดยการประมลูอิเล็กทรอนิกส์ใน
เวลาราชการผ่านทางระบบ e-GP ทั้งนี้กระบวนการเสนอราคา
ให้กระท าภายในเวลา 30 น าทีโดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้กรณี
มีผู้เสนอราคาหลายรายกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวกรณีไม่มีผู้
เสนอราคา 
ให้เสนอความเห็นให้ซื้อ/ 
จ้างจากรายที่เสนอรอาคา 
ต่ าสุดกรณีมีผู้เสนอราคา 
ต่ าสุดเท่ากันหลายราย 
ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคา 
ในลาดับแรก 
พิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความเหมาะสมและ 
เป็นประโยชน์ต่อ 
ราชการให้เสนอ 
ความเห็นให้รับราคา 
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
เสนอความเห็นเพื่อ 
ยกเลิกและด าเนินการ 
ใหม่หรือใช้วิธีคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 

(2) การเสนอราคาโดยการประมูล 
อิเล็กทรอนิกส์วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

 

กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย กรณีไม่มีผู้เสนอราคา กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว 

ให้เสนอความเห็นให้ซื้อ/ 
จ้างจากรายที่เสนอราคา 
ต่ าสุดกรณีมีผู้เสนอราคา 
ต่ าสุดเท่ากันหลายราย 
ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคา 
ในล าดับแรก 

พิจารณาแล้วเห็นวา่ 

มีความเหมาะสมและ 
เป็นประโยชน์ตอ่ 

ราชการ ให้เสนอ 

ความเห็นให้รับราคา 

พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความ
เหมาะสมและ 
ไม่เป็นประโยชน์ 
ต่อราชการให้เจ้า 
เสนอความเห็นเพื่อ 
ยกเลิกและจัดซื้อ/ 
จ้างใหม่ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
เสนอความเห็นเพื่อ 
ยกเลิกและด าเนินการ 
ใหม่หรือใช้วิธีคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 
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การพจิารณาผลการเสนอราคา 



กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้าง 

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอ 
ราคารายนั้นมาต่อรองราคา 
หากต่อรองราคาแล้วราคาที ่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต ่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรอง 
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคา 
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือ 
จ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที ่
เหมาะสมให้เสนอซื้อหรือ 
จ้างจากผู้เสนออาคารายนั้น 

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) 
แล้วไม่ได้ผลให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
พิจารณายกเลิกการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น 
ทั้งนี้การด าเนินการซื้อหรือ
จ้างครั้งใหม่ให้น าความใน
ข้อ38 วรรคสามมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุก
รายทราบและประกาศผล
การพิจารณาในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ช้ีแจง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่ก าหนดให้ถือว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัต ิ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้พิจารณาเพื่อยกเลิกหรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าในลาดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
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(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่
ได้ผลให้เรียกรายที่เห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอ
ราคาใหม่พร้อมกันโดยผ่านใบ
เสนอราคาหากรายต่ าสุดใน
ครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่า
วงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม ่
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็น 
ราคาที่เหมาะสมให้เสนอซื้อ 

หรือจ้างจากผู้เสนอราคา 

ยกเลิก 



การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธ ีe-bidding 

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่าง 
เอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่าง 
เอกสารประกวดราคาซื้อ 
หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ที ่
คณะกรรมการนโยบายฯ 
ก าหนด 

- 

- การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเผยแพร่ถ้าจ าเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกตา่งไปจาก 
แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯก าหนด
โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ
ก็ให้กระท าได้เว้นแต ่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมี
ปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ
ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อ 
หรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไป
ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
ก่อน 

- การก าหนดวันเวลาการเสนอ
ราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง
และประกาศเผยแพร่ให้
ก าหนดเป็นวันถัดจากวัน
สุดท้ายของระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
ซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน
เวลาท าการเท่านั้นและเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลา
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

ขั้นตอนวิธ ีe-bidding 

การจัดหาที่มีความจ าเป็นโดย
สภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้อง
ก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน า
ตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อ
ทดลองหรือทดสอบหรือน าเสนอ
งานให้หน่วยงานของรัฐก าหนด 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุ
นั้นมาแสดงเพื่อทดลองหรอื
ทดสอบหรือน าเสนองาน 
ตามวันและเวลาสถานท่ีที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด 

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งใดที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือ
รายละเอียดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบหาก
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสาร
ดังกล่าวมีปริมาณมากและเปน็
อุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในกาน าเข้า
ระบบให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้
ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือ
รายละเอียดนั้นพร้อมสรุปจ านวน
เอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง
ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐใน
ภายหลังโดยให้ลงลายมือช่ือของผู้ยื่น
ข้อเสนอพร้อมประทับตราส าคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) ก ากับในเอกสาร 
หรือรายละเอียดนั้นด้วย 

- การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดง
เพื่อทดลองหรือทดสอบหรือ
น าเสนองานหรือน าเอกสารหรื
รายละเอียดมาส่งให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่ง 
ภายใน 5 วันท าการนับถัดจาก
วันเสนอราคาเว้นแต่การ
ด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการ
วันใดวันหนึ่งได้ให้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า 1 
วันได้แต่จ านวนวันดังกล่าวต้อง
ไม่เกิน 5 วันท าการนับถัดจากวัน
เสนอราคาทั้งนี้ให้ระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
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ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปด้วยวธีิประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) (การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เห็นชอบร่าง ไมเ่ห็นชอบร่าง 

ไมน่ าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯเผยแพร่ให้
สาธารณชน เสนอแนะ 

วิจารณ์ 

แจ้งความเห็นให้หัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุแลผู้รับผิดชอบ 
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะเพื่อด าเนินกาปรับปรุง 
แก้ไข 

น าร่างประกาศและร่างเอกสาร 
ประกวดราคาฯเผยแพร่ทาง 
เว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต ์
กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3วันท า
การเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ
วิจารณ ์

- การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ให้สว่นราชการด าเนินการดงันี ้
(1) การจดัหาพสัด ุมีราคาเกิน 500,000 บาท แตไ่มเ่กิน 5,000,000 บาท ให้อยูใ่นดลุพินิจของสว่นราชการ 
ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ได้ 

(2) การจดัหาพสัดมุีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้สว่นราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 

 

 

 

 

-กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกบัผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซือ้หรือจ้าง พิจารณาวา่สมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม ่

โดยให้ด าเนินการ ดงันี ้
(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นวา่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
และเมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่จดัท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่าง
เอกสารซือ้หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ที่แก้ไข เสนอหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
ที่ปรับปรุงดงักลา่วเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหนว่ยงานของรัฐอีกครัง้หนึง่ 
เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ และให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนงัสอื 
 
 

ผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนงัสอื 
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 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อ 
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนด 
รายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร 
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ 
ก าหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ 
ด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 

เมื่อถึงก าหนดวนัเสนอราคาด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้ 

ผู้ประกอบการเข้าสูร่ะบบประกวด 

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอ 

ราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดย 

สามารถเสนอราคาได้เพียงครัง้ 
เดียว 

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงก าหนดวัน
เสนอราคาหรือรับเอกสาร
การยื่น 
เสนอราคานอกเหนือจาก 
กรณีที่ได้ก าหนดไว ้
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding 

(1) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
(2) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
(3) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
(4) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาทขึ้นไปให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
20 วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
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(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด 
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายหรือเอกสารหรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว ้

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 
ที่เสนอไว้แล้วมิได้และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในส่วนท่ี
มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

(3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาโดยเรียงลาดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน3 รายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคาให้
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดับแล้วแต่กรณ ี

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้รายงาน
ผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผล 

สนับสนุนในการพิจารณา 
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- เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นแต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลิกให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป 

- กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิก 
และด าเนินการใหม่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าด าเนินโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ใหม่อาจไม่ได้ผลดจีะส่ังให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได ้

- เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่ม 
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง (กรณี
หน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 

(1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯเพื่อต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้
หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดแต่ส่วนท่ี
สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผลให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ
เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร 
- หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมหากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้
เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างถ้า
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 



หากการด าเนินการไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มหรือยกเลิก 
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการใหม่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หากแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการโดยวิธ ี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดย 
วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่

-47- 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผลให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการลดจ านวนหรือลดเนื้องาน 
- หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ลาดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นแต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า
การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 
56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่

เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที ่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพื่อต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้หากยอมลดราคาและ 
ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่า 
นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดแต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือ 
จ้างน้ันไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที ่
เสนอราคารายนั้น 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบและให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 



หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการก่อนก็ได ้

หัวหน้าหน่วยงานของให้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างและร่าง 
ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 

-48- 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีสอบราคา (ซื้อหรือจ้าง 

ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวนและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนามในเอกสาร
สอบราคาซื้อหรือจ้าง 

1. เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ท าการ 
2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้างฯเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการให้น า
ความเรื่องการรับฟังความคิดเห็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
e-biddingมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
2. การให้หรือขายเอกสารสอบราคาให้กระท าพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ 
3. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้างฯของหน่วยงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์
4. ก าหนดวันเวลาและสถานท่ีในการขอรับเอกสารซื้อหรือจ้าง (เริ่มต้นวันประกาศเผยแพร่ถึงวันสุดท้ายของการ
ประกาศเผยแพร)่ 
5. ก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอ (ก าหนดเป็นวันสุดท้ายของเผยแพร่การประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดย
ก าหนดเป็นวันเวลาท าการเพียงวันเดียว) 



- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ 
- ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสาร 
- หลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็น 
ความจริงทุกประการ 
 
- เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง 
- พร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง 
- ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
- ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานตา่งๆต่อคณะกรรมการ 
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้นโดยพลัน 

การยื่นซอง 

การรับซอง 
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การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา 
- กรณีที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวันเวลาและสถานท่ีในการชี้แจง
รายละเอียดหรือการช้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาด้วย 
- ก่อนวันปิดรับซองสอบราคาหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้
สถานท่ีอันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีได้ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้นให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม 
- การชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคสองให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าบันทึกการช้ีแจง
รายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
- ถ้ามีการด าเนินการตามวรรคสองให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวันเวลาการรับซองและการเปิดซองสอบราคาตาม
ความจ าเป็นแก่กรณีด้วย 

เมื่อถึงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนด วันยื่นซองสอบราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

1. เปิดซองใบเสนอราคาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆและกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับ 
2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆและพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
- คัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และ 
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา 
- จัดเรียงลาดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย 
4. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
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ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย 
วิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 รายเว้นแต่ในงาน 
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัต ิ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี ้

- กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไมม่ีผู้ยื่นข้อเสนอ/หรือ
ข้อเสนอไมไ่ด้รับการคดัเลอืก 

- กรณีพสัดทุี่ต้องการจดัซือ้จดัจ้างมีคณุลกัษณะพิเศษ หรือ
ซบัซ้อนผู้ประกอบการมีจ านวนจากดั 

- กรณีมีความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องใช้พสัดนุัน้อนัเนื่องมาจากเกิด
เหตกุารณ์ที่ไมอ่าจคาดหมายได้ ซึง่หากใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ไปจะท าให้ไมท่นัตอ่ความต้องการใช้พสัด ุ

- กรณีพสัดทุี่โดยลกัษณะการใช้งาน หรือมีข้อจ ากดัทางเทคนิคที่
จ าเป็นต้องระบยุี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
- กรณีพสัดทุี่จ าเป็นต้องซือ้โดยตรงจากตา่งประเทศหรือ
ด าเนินการผา่นองค์การระหวา่งประเทศ 

- กรณีเป็นพสัดทุี่ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็น
ความลบัของหนว่ยงานของรัฐ หรือที่เก่ียวกบัความมัน่คงของ
ประเทศ 

การด าเนินการ 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงาน 
ขอซื้อขอจ้าง 

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
คัดเลือกท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการ 

3. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน 
ยื่นเสนอราคาตามวันเวลาที่หน่วยงานของ 
รัฐก าหนด 

ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ไม่น้อยกว่า 3 รายเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายทั้งนี้ให้ค านึงถึง
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายืน่ข้อเสนอด้วย 



 
กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบ ุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะตามมาตรา 56 (1) (ง) 
ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือ 
ผู้แทนจ าหน่ายพัสดุนั้น 
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ให้คณะกรรมการซือ้หรือจ้างโดยวิธีคดัเลอืกเชิญชวนผู้ประกอบการไมน้่อยกวา่ 3 ราย เว้นแตใ่นงานนัน้ม ี

ผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามที่ก าหนดน้อยกวา่ 3 รายโดยด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

 
กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วแต่ไม่ม ี
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ 
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) ให้เชิญชวน 
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสด ุ
นั้นโดยตรงและจากผู้ที่ยื่นข้อเสนอในการใช้ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปซึ่งถูกยกเลิกไป 
(ถ้ามี) 

กรณีเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรอืให้บริการโดย
ผู้ประกอบการที่มีฝีมือเฉพาะหรือช านาญเป็นพิเศษและมีจ านวนจ ากัด
กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุอนัเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะไม่ทันต่อความ
ต้องการกรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความชา
รุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้และกรณีอื่นที่ก าหนดให้
กฎกระทรวงตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ) ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุนั้นโดยตรงสาหรับกรณีเป็น
งานซ่อมท่ีจ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความชารุดเสียหายเสียก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได้ตามมาตรา 56 (1) (ช) หากมีผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต2่ 
รายขึ้นไปให้พิจารณาจากผู้ที่เสนอเทคนิคท่ีดีที่สุดและต่อรองราคากับ 

 
กรณีเป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากตา่งประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศตามมาตรา 56 (1) (จ) ให้ติดต่อซื้อหรือจ้างจากตา่งประเทศโดยตรง
หรือขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือหน่วยงานรัฐในตา่งประเทศช่วย
ติดต่อสืบราคาคุณภาพรายละเอียดส่วนการซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้
ติดต่อกับส านักงานขององค์การระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศโดยตรงเว้นแต่กรณี
ที่ไม่มีส านักงานในประเทศให้ติดต่อกับส านักงานในตา่งประเทศได ้

หน้าที่คณะกรรมการซือ้หรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก 

1. จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่เชิญชวน 
2. รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการพร้อมสรุปรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ (เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอห้างรับเอกสาร 
หลักฐานฯตา่งๆและพัสดุตัวอย่างเพิ่มเติม 
3. เปิดซองผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายพร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตา่งๆของผู้ยื่นข้อเสนอ + กรรมการทุกคนลง 
ลายมือช่ือก ากับเอกสารทุกแผ่น 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดพิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
ได้รับคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาผลที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
5. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

ก ข 

ค 

ง 
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ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 รายเว้นแต่ในงานนั้นม ี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดังต่อไปนี ้

มาตรา 56 (2) 
- กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับ
การคัดเลือก 
- กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจ าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่
เกินวงเงินตามที่กฎกระทรวงก าหนด (ไม่เกิน 5 แสนบาท) 
- กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได ้
- กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง 
- กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของตา่งประเทศ 
- กรณีเป็นพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่น 
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐโดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

(ก) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56(2) (ก) ใช้
ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธี
คัดเลือกหรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้สืบราคาจาก
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรงและจากผู้ยื่นข้อเสนอในการ
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธี
คัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้าม)ี ทั้งนี้
หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอ 

(ข) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการ 
ที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
และกรณีที่เป็นพัสดุที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติภัยหรือภยัธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายและการ
ด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าหรือเสียหายตามมาตรา 
56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพขายหรือ 
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นข้อเสนอหาก
เห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูง 

(ค) กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจาก
พัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจา
กับผู้ประกอบการรายเดิมตาม 
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบเพื่อ
ขอให้มีการซื้อหรือจ้างตาม
รายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่า
หรือราคาเดิมโดยค านึงถึงราคา
ต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

 



(จ) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่ง 
จ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช) 
ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอ
ราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคากลางหรือวงเงนิงบประมาณหรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได ้

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอส าหรับการจัดซ้ือหรือจ้าง 
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(ง) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของตา่งประเทศ
ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลง
ราคา 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการผลิตจ าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการเป็นการทั่วไปและมีวงเงินตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวงตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ัน
โดยตรงและให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ส าหรับกรณีข้างต้นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายได้และด าเนินการตามปกติได้ทันให้เจ้าหน้าท่ีหรือ 
ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และเมื่อ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้
งานเป็นส าคัญตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

1. การซื้อหรือจ้างพัสดุที่ม ี
คุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานมี
คุณภาพดีเพียงพอตามความ
ต้องการใช้งานให้ใช้เกณฑ์
ราคาโดยคัดเลือกผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

2. การซื้อหรือจ้างพัสดุที่ม ี
ความซับซ้อนมีเทคโนโลยีสูง 
หรือมีเทคนิคเฉพาะสามารถ 
ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ ์
คุณภาพโดยพิจารณาจากยื่น 
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและ 
คุณสมบัติถูกต้องซึ่งได้คะแนน
รวมสูงสุด 

 

3. การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้
ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่
ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมา
ตา่งหากและให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได ้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออื่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดแล้วด าเนินการ
ตามข้อ 1 หรือ 2 



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขต
ของงานจ้างที่ปรึกษารวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอองค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณาและการประชุมให้
เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม 
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การจ้างท่ีปรึกษา 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใช้กับงานท่ีไม่ซับซ้อนงานท่ีมี
ลักษณะเป็นงานประจ าของ
หน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีมี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพและ
มีที่ปรึกษาซึ่งทางานนั้นได้เป็น
การทั่วไปโดยหน่วยงานของรัฐ
ประกาศเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ก าหนด 

ใช้กับกรณีที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปแล้วไม่ได้ผลดีหรือเป็นกรณีที่
เป็นงานซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีท่ีปรึกษา
จ านวนจากัด 
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
เฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อย
กว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่
ในงานท่ีมีที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย 

ใช้กับกรณีที่ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
และวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้
ผลดีหรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่เกินวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงหรือกรณีจ้างท่ีปรึกษา
รายเดิมท าต่อจากงานท่ีได้ท าไว้แล้วหรือกรณี
จ้างท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานท่ีได้ท าไว้
แล้วหรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีท่ีปรึกษาในงาน
จ้างท่ีจะจ้างนั้นจ านวนจากัดและมีวงเงิน
ค่าจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษา
เพียงรายเดียวหรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษา
เพียงรายเดียวหรือกรณีเป็นงานท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีม ี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดรายใดราย
หนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้าเจรจาต่อรอง
ราคา 

ขัน้ตอนการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 



เจ้าหน้าท่ี 
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การจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
พร้อมกับก าหนดระยะเวลา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ ี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
2. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ ี
คัดเลือก 
3. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่ หน.หนว่ยงานของรัฐ 

1. เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องจ้างที่

ปรึกษา 

2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

3. คณุสมบตัิของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

5. วงเงินท่ีจะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุ

วงเงินงบประมาณถ้าไมม่ีวงเงิน

ดงักลา่วให้ระบ ุ

วงเงินท่ีประมาณวา่จะจ้างในครัง้นัน้ 

6. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่

ปรึกษา 

7. วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตผุลที่ต้อง

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนัน้ 

8. หลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลอืก

ข้อเสนอ (ถ้ามี) 

9. ข้อเสนออื่นๆ (เช่น แตง่ตัง้

คณะกรรมการ) 

การจัดท ารายงานขอจ้างทีป่รึกษา 

รายงานขอจ้างผ่านหนเจ้าหน้าที ่ หน.หน่วยงานของ
รัฐ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องจ้างท่ีปรึกษา 

2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาท่ีจะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

5. วงเงินท่ีจะจ้างที่ปรึกษาโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ี
ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 

6. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 

7. วิธีจ้างท่ีปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีน้ัน 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 

9. ข้อเสนออื่นๆ (เช่นแต่งตั้งคณะกรรมการ) 
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เจ้าหน้าท่ีท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบฯรายงานที ่
เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไปได ้

 

ขัน้ตอนการพิจารณาและตดัสนิ 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯด าเนินการดงันี ้
- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้องและพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุดและ
จัดล าดับ 
- กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่
ก าหนดตามเอกสารจ้างท่ีปรึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดรายถัดไป 
- กรณีที่มีท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายรายให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการ
ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาและพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
(1) รายละเอียดงานจ้างท่ีปรึกษา 
(2) รายชื่อที่ปรึกษาวงเงินท่ีเสนอและข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
(3) รายชื่อที่ปรึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผล 
สนับสนุนในการพิจารณา 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล 
สมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให ้
คณะกรรมการต่อรองกับท่ีปรึกษารายนั้นแล้วเสนอ 
ความเห็นต่อหัวหน้างานของรัฐต่อไป 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธ ี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให ้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็
ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานของจ้าง
ตามระเบียบฯ 
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กรณีทีป่รึกษารายทีส่มควรจ้าง 
เสนอราคาสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะ

จ้าง 

2. เรียกที่ปรึกษาท่ีผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรอง
ราคาใหม่พร้อมกัน 

1. แจ้งที่ปรึกษาราย 
ที่เห็นสมควรจ้างนั้น 
เพื่อต่อรองราคา 

3. เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิก/ด าเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไปใหม/่ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณีก็ได ้



1. ขั้นตอนเริ่มต้น 

2. ขั้นตอนการเชิญชวน 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯด าเนินการดังนี ้
- จัดท าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯก าหนด 
- ให้เชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อ 
หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 รายเว้นแต่มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย
โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 
- เมื่อถึงก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา 

พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอและหากพ้นก าหนดเวลา

ดังกล่าว 
3. ขั้นตอนการพิจารณา 
และตัดสิน 

-58- 

ขั้นตอนการด าเนินการจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิคัดเลอืก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
- ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที ่
ปรึกษากระทรวงการคลังแล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษาฯเพื่อ 
ด าเนินการต่อไป 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯด าเนินการดังนี ้
- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแผ่น 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆของที่
ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างท่ีปรึกษา 
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษาผู้
ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้น 



ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯด าเนินการดังนี ้
- คัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้องจัดลาดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือกดังนี ้
(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อนให้คัดเลือกจาก 
รายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมากให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการ 
พิจารณาที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากท่ีสุดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณีรายถัดไปตามลาดับ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้โดยอนุโลม) 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ 
คัดเลือก 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าส่วนของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา70 (3) (ก) 
ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริม่
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอ
จ้างตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิกให้คณะกรรมการต่อรองกับท่ีปรึกษาราย
นั้นแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป 



เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ข้อเสนอทางด้าน 
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลงานและประสบการณ ์
ของที่ปรึกษา 

6. เกณฑ์อื่นตามที ่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. วิธีการบริหารและ 
ปฏิบัติงาน 

5.ข้อเสนอทางด้าน 
การเงิน 

3. จ านวนบุคลากรที ่
ร่วมงาน 

4. ประเภทของที่ 
ปรึกษาท่ีรัฐต้องการ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกนอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้าน 
คุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนักตามความในมาตรา 76 
ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1.กรณีการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ าหรืองานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้วหรืองานไม่
ซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
2. กรณีการจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานขอรัฐหรืองานท่ีซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 
3. กรณีการจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมากให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งได้คะแนนด้าน
คุณภาพมากที่สุด 



ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. ขั้นตอนเริ่มต้น 

2. ขั้นตอนการเชิญชวนและการ 
พิจารณาตัดสินข้ันตอนเริ่มต้น 

- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานของจ้างท่ีปรึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษาฯเพื่อด าเนินการต่อไป 

การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

ให้คืนหนังสือค้าประกันให้แก่ท่ีปรึกษาเมื่อได้หักเงินท่ีได้จ่าย 
ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจน 
ครบถ้วนแล้วท้ังนี้ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้คณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษาฯจัดท าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯก าหนด 
- เชิญชวนท่ีปรึกษารายใดรายหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้น 
- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อทาง
หน่วยงานของรัฐมากท่ีสุดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา(น าวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้โดยอนุโลม) 

1. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญาและที่
ปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน
ประเทศมาค้ าประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น 

2. ในกรณีจ้างสาหรับการหน่วยงานของรัฐให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญาและไม่
ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าท่ีรับไปก็ได ้

การคืนหนังสือค้าประกัน 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจ้างฯทุกวิธ ี

จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง 
• แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
จัดท าร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

จัดท ารายงานขอจ้าง 
• ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีตามรายการที่ระเบียบฯก าหนด 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ 
ที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีจ้างน้ันต่อไปได ้

 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 

ม ี5 คณะได้แก่ 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
ก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
โดยวิธีประกวดแบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้าง 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปใช้กับงานท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อน 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญ 
ชวนท่ัวไปพร้อมประกาศเผยแพร่ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- ท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธ ี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการประกาศเผยแพร ่
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯแล้วให้หัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
- การให้เอกสารจ้างฯรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องจะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร ่
ประกาศและเอกสารจ้างฯเพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสาร 
จ้างฯตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 
- ให้ก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวันเดียวนับถัดจากวัน 
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 
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ข้ันตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวธีิประกาศเชิญชวน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3 : ขั้นตอนการพิจารณาและติดสิน 
- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให ้
กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแผ่น 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว 
คัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติ
และข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะ
ให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานของรัฐแล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและจัดลาดับคะแนน 
- ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง
ในเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในลาดับถัดไป 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่น 
ข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงราย
เดียว 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง 
ยกเลิกประกาศเชิญชวนท่ัวไปให้คณะกรรมการ 
พิจารณาเชิญชวนแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการ 
จ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาตรา 81 (1)หรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) แล้วแต่กรณี
ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอ
จ้างตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิธีคัดเลือกใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมากหรือใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วไม่ได้ผลหรือกรณีเป็นงาน
ออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะก าหนดเบื้องต้นได้โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ท ารายงานขอจ้างฯโดยเจ้าหน้าท่ีท ารายงาน 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง 
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ้างออกแบบให้ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
เพื่อด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการเชิญชวน 
- จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 รายเว้นแต่มีผู้ให้บริการดังกล่าว
น้อยกว่า 3 รายโดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้า
ยื่นข้อเสนอด้วย 
- เมื่อถึงก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้
ให้บริการพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอหากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวห้ามรับเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติม กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่น

ข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงราย
เดียว 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
เหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิกประกาศเชิญชวนท่ัวไปให้คณะกรรมการ
เจรจากับผู้ให้บริการรายนั้นแล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้
รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ด าเนินการโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 

ขั้นตอนท่ี 3 : ขั้นตอนการพิจารณาและติดสิน 
- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยืน่ข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้าน
คุณภาพที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
เอกสารจ้างฯ 
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้
ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้
ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้วให้เสนอจ้างจาก
รายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและจัดลาดับคะแนน 
- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที ่
ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน
มากที่สุดในลาดับถัดไป 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้โดย

อนุโลม) 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแล้วตามที่คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้พิจารณา
เสนอแนะ 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง 
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

ให้คณะกรรมการจ้างจัดท าหนังสือเชิญชวน
ผู้ให้บริการตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายฯก าหนด 
- ชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้น 
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการเพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสมถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐมากท่ีสุดและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีประกวดแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีประกวดแบบเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มี่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดเพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอ่ืน 

ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง 

ขั้นตอนท่ี 1 : การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างฯพร้อมเผยแพร ่
ประกาศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอความเห็นชอบ
แล้วจึงด าเนินการต่อไป 
- ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ
และปิดประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
- การให้เอกสารการจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะให้ไป 
พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างฯตั้งแต่วันเริ่มต้น
ประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร ่
- เมื่อถึงก าหนดวันเวลาการเปิดซองให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ให้บริการทุกรายแล้ว
คัดเลือกที่ถูกต้องครบถ้วนและให้คัดเลือกผู้ที่เสนอแนวความคิดที่
ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดและจัดล าดับไว ้
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ของ 
ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่ม ี
ผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 
- เสนอรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐพิจารณา 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการประกวดแบบ 
- ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิดจะต้อง
พัฒนาแนวความคิดจากข้ันตอนท่ี 1 แล้วให้เป็น
แบบเพื่อการประกวดและจะส่งให้หน่วยงาน
ของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 
- เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ
ขั้นตอนท่ี2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆของทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะ 
การประกวดแบบท่ีได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดล าดับ 
- ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ังหมด
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการโดย
เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 



 
 
 




