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เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพือ่ตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

ร่างระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ....

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ



ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตั้งแต่
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

การบังคบัใช้ กองการพสัดุภาครัฐ



หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ราชการส่วนกลาง
• หมายถึง อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนและมฐีานะเป็นนิตบุิคคล

ราชการส่วนภูมิภาค
• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวดั

ราชการส่วนท้องถ่ิน
• หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายกเทศมนตรี นายกเมืองพทัยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

รัฐวสิาหกจิ
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อาํนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งทีเ่รียกช่ือ

อย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

กองการพสัดุภาครัฐ



หมายความว่าผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

องค์การมหาชน
• หมายถึง ผู้อาํนวยการ หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

องค์กรอสิระ
• หมายถึง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
• หมายถึง อยัการสูงสุด

หน่วยธุรการของศาล
• หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง เลขาธิการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

กองการพสัดุภาครัฐ



หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ
• หมายถึง อธิการบดี

หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในกาํกบัของรัฐสภา
• หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้า เลขาธิการสํานักงานสภาพฒันาการเมือง

หน่วยงานอสิระของรัฐ
• หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดาํรงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

หน่วยงานอ่ืนตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
• หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ



การมอบอาํนาจ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หรือผู้มีอาํนาจส่ังซ้ือส่ังจ้าง
จะมอบอาํนาจเป็นหนังสือ

ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดกไ็ด้
โดยให้คาํนึงถึงระดับ 

ตําแหน่ง หน้าทีแ่ละความ
รับผดิชอบของผู้ทีจ่ะได้รับ

มอบอาํนาจเป็นสําคญั 

เพ่ือความคล่องตวัในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐมอบอาํนาจในการส่ังการและ

ดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้แก่
ผู้ดาํรงตาํแหน่งรองลงไป

เป็นลาํดบัในสังกดัหน่วยงาน
ของรัฐเดยีวกนั 

กองการพสัดุภาครัฐ



การมอบอาํนาจ (ต่อ)
กรณทีีมี่ความจําเป็นเพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ 

จะมอบอาํนาจให้
หัวหน้าหน่วยงานแห่งอ่ืน 
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

แทนกใ็ห้กระทาํได้

โดยให้ผู้รับมอบอาํนาจส่งสําเนา
หลกัฐานการมอบอาํนาจให้

สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ



การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ

ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง
กาํหนด และใหปิ้ดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงานของ

รัฐนั้นดว้ย 
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ
ดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจําปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ท่ีจะจัดซ้ือ

จัดจ้าง

2. วงเงนิท่ีจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ท่ีคาดว่าจะ

จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามท่ี

กรมบัญชีกลาง
กาํหนด



การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (ต่อ)

ในกรณทีี่มีความจําเป็นต้องเปลีย่นแปลงแผนการจัดซ้ือจดัจ้างประจําปี ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงาน
พร้อมระบุเหตุผลทีข่อเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องประกาศ
เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณจีาํเป็นเร่งด่วน
หรือเป็นพสัดุที่ใช้ในราชการลบั

2. กรณทีี่มีวงเงนิในการ
จดัซ้ือจดัจ้างตามที่กาํหนด

ในกฎกระทรวงหรือมี
ความจาํเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ
ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณงีานจ้างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงนิตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมั่นคงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มี

ความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกีย่วกบัความมั่นคงของชาติ



 เ พ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือไม่  

 เว้นแต่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐน้ันมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ
มีส่วนได้เสียกบัหน่วยงานของรัฐอ่ืน
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การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
กองการพสัดุภาครัฐ



การจัดทาํบันทกึรายงานผลการพจิารณา
เม่ือส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มกีารบันทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธีิการและขั้นตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมรีายการดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซ้ือหรือ

ขอจ้าง

เอกสารเกีย่วกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเร่ืองน้ัน (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทุกราย

บนัทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลือกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา

คดัเลือกผู้ชนะ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

หรือผู้ได้รับ
การคดัเลือก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

(ถ้าม)ี

บนัทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ



ในกรณทีีมี่การซ้ือหรือจ้างเพ่ือจัดทาํพสัดุเอง 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

ผู้ควบคุมรับผดิชอบในการจัดทาํเองน้ัน 
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏบิัติงาน

โดยมีคุณสมบัติและหน้าทีเ่ช่นเดียวกบั
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ

ทีก่าํหนดให้มีผู้รับผดิชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว

การจดัทาํพสัดุเอง กองการพสัดุภาครัฐ



การจัดทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 ในการซื้อหรือจางที่มิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึง่ หรือมอบหมายใหเจาหนาที่หรอืบคุคลใดบคุคลหนึ่งจัดทํา
รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง  
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 ในการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
หรือมอบหมายใหเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง 
ห รื อ จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร จ า ง ต า ม ค ว า ม ใ น ห ม ว ด  4  ง า น จ า ง อ อ ก แ บ บ ห รื อ
ควบคุมงานกอสรางกไ็ด
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามที่หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและ
เหมาะสม  

www.them egallery.com

กองการพสัดุภาครัฐ



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน

-วงเงนิเกนิ 5 แสนบาท
แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน    
ให้อยู่ในดุลพนิิจ
-วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท 
ให้เผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคดิเห็น
-รัฐวสิาหกจิ จะ
กาํหนดแตกต่างได้ 
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวนิิจฉัย

อาจนําร่างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพ่ือรับฟังความคดิเห็น

จากผู้ประกอบการ
ก่อนกไ็ด้ 

กองการพสัดุภาครัฐ



ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง
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การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ทาํรายงานขอซ้ือ/จ้าง

ดาํเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวน วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอีาํนาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอีาํนาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การทาํสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  
กองการพสัดุภาครัฐ



การจัดทาํรายงานขอซ้ือขอจ้าง

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องทาํรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

16

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ



1. เหตุผลความจําเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
3. ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรืองานทีจ่ะจ้าง
4. วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ  ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ในคร้ังน้ัน 
5. กาํหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ
6. วธีิจะซ้ือ / จ้าง และเหตุผลทีต้่องซ้ือ/จ้างโดยวิธีน้ัน
7. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ําเป็น

ในการซ้ือหรือจ้าง การออกเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
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กองการพสัดุภาครัฐ



คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง
คณะกรรมการ

พจิารณาผล
การประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ คณะกรรมการ
พจิารณาผล

การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

ในงานซ้ือหรือจ้าง

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิคดัเลือก

กองการพสัดุภาครัฐ



 ประธาน 1 คน
 กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน 

ยกเว้น งานจ้างทีป่รึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน
 แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืน โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นสําคญั

ในกรณจีําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จํานวนกรรมการทีเ่ป็น
บุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพสัดุภาครัฐ



การประชุมของคณะกรรมการ

องค์ประชุม - ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มตกิรรมการ
- ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง

เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น - คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของ    
คณะกรรมการ  ให้ทาํบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ



การมส่ีวนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วน

ได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานน้ัน  ท้ังนี ้ การมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุม
พจิารณาของประธานกรรมการ

และกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวธีิปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบั
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงาน
ท่ีได้รับการแต่งตั้งน้ัน ให้ประธาน

หรือกรรมการผู้น้ันลาออกจาก
การเป็นประธานหรือกรรมการ
ในงานท่ีได้รับแต่งตั้งน้ัน และให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้อ่ืนเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีแทนต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

ม ี3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลือก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็-
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา



การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร

e-market
e-bidding

สอบราคา

- การให้หรือขายเอกสารให้ดาํเนินการไป
พร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
- วงเงนิเกนิ 5 แสน แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ
- เกนิ 5 ล้าน แต่ไม่เกนิ 10 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 10 วนัทําการ
- เกนิ 10 ล้าน แต่ไม่เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 12 วนัทําการ
- เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20วนัทําการ

เผยแพร่
ประกาศ

และเอกสาร
ไม่น้อยกว่า 
3 วนัทําการ

- การให้หรือขายเอกสาร
ให้ดาํเนินการไปพร้อม
กบัการเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสาร
- เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
5 วนัทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ



e - catalog
ผูค้า้ภาครัฐ

ขอ้มูลสินคา้
- รหสัสินคา้(UNSPSC)
- คุณสมบติั

Market

หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ
สนิคา้
- คณุสมบตัสินิคา้
- จาํนวน
ผูค้า้
- คณุสมบตัิ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา
- สนิคา้
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ ผูค้า้
ตอบกลบั

e-Market

ผูช้นะ
การเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
ท่ีไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซ่ึงกาํหนดให้ส่วนราชการ
จัดซ้ือสินค้าหรืองานจ้างท่ีกาํหนดไว้ในระบบ e - catalog กระทําได้  2 ลกัษณะ 
ดงันี้

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

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุภาครัฐ



การจดัทาํเอกสารซือ้หรอืจางดวยวิธ ีe - market

- ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดทาํเอกสารการซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตามตวัอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด 

การทาํเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหน่ึง ถ้าจําเป็นต้องมข้ีอความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามทีก่าํหนดไว้
ในแบบและไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดงักล่าวไปให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

การกาํหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรค
หน่ึง ให้กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง
โดยกาํหนดเป็นวนั เวลา ทาํการ เท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ



ขั้นตอนวิธ ีe - market

เจ้าหน้าทีจ่ัดทาํรายงานขอซ้ือขอจ้าง ใบคาํขอเสนอราคา 
ร่างประกาศ และร่างเอกสารการซ้ือหรือการจ้างด้วยวธีิ e – market 

จัดพมิพ์รายงานขอซ้ือขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ



เสนอหัวหนาหนวยงานของรฐั

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ

ใหหวัหนาเจาหนาที่ดาํเนนิการเผยแพร
ประกาศและเอกสารซือ้หรอืจาง ดวยวธิ ี
e – market ทางเวบ็ไซตหนวยงาน/

กรมบญัชกีลาง และปดประกาศทีห่นวยงาน
ไมนอยกวา 3 วันทําการ

สงกลับเจาหนาทีเ่พื่อแกไข

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)



กรมบญัชกีลางจดัสงประกาศและเอกสารไปยงัผูขาย/ผูใหบรกิาร/ผูรบั
จาง ที่ลงทะเบยีนในระบบ e – GP และ

มีสินคาหรือบรกิารในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคลองกบัที่
หนวยงานของรฐักาํหนด จะไดรบั mail จากระบบ e - GP

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ไดจากเวบ็ไซตของหนวยงาน/กรมบญัชกีลาง

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)



ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ทีไ่ม่ได้ลงทะเบียน และยงัไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ 
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 

ทีไ่ด้รับทราบข้อมูลประกาศจากเวบ็ไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 
สามารถดาํเนินการดงันี้

กรณียังไมได
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบยีนแลว แตยังไมได
ลงสินคาและบรกิารใน e - catalog

ลงทะเบยีนในระบบ 
e – GP และลงสนิคา/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินคา/บรกิาร 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี ้ต้องดาํเนินการก่อนวนัเสนอราคา**

กองการพสัดุภาครัฐ
การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)



- กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
วงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ  

5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดงันี้
1. เม่ือถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เม่ือถึงกาํหนดเวลา

เสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพ่ือเสนอราคาผ่านระบบ e - GP 
2. เม่ือเสนอราคาแล้วต้องยืนยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้เพยีงคร้ังเดยีว

เท่าน้ัน

การเสนอราคาโดยวธีิ e - market
กองการพสัดุภาครัฐ



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

ผู้เสนอราคาดาํเนินการดงันี้
1. เม่ือถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 

มายงัส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวนั เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด
2. เม่ือถึงกาํหนดวนัเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพ่ือลงทะเบยีนและทดสอบระบบ 

ภายในเวลาทีส่่วนราชการกาํหนด (ลงทะเบยีน 15 นาท ีและทดสอบ 15 นาท)ี
3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาราชการ

ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี ้กระบวนการเสนอราคาให้กระทาํภายในเวลา 30 นาที
โดยจะเสนอราคากีค่ร้ังกไ็ด้

การเสนอราคาโดยวธีิ e – market (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ



การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมผีูเสนอราคา
หลายราย

กรณีมผีูเสนอราคารายเดยีว กรณีไมมผีูเสนอราคา

ให้เสนอความเห็นให้
ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ

ราคาตํา่สุด กรณมีีผู้
เสนอราคาตํา่สุดเท่ากนั
หลายราย ให้พจิารณา

ผู้ที่เสนอราคา
ในลาํดบัแรก

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ

ความเห็นให้
รับราคา

พจิารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น

ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่สนอ
ความเห็นเพ่ือยกเลกิ 

และดาํเนินการใหม่ 
หรือใช้วธีิคดัเลือกหรือวธีิ
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 
56 (1) (ก) หรือวธีิ

เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 
56 (2) (ก) 

กองการพสัดุภาครัฐ



กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จาง
สูงกวาวงเงนิที่จะซื้อหรอืจาง กองการพสัดุภาครัฐ

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูง
กว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้ว
ไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็น
ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(2) ถ้าทําตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้อมกนั โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายตํา่สุดในคร้ังน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน

(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือ
พจิารณายกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ทั้งนี ้การดาํเนินการซ้ือหรือจ้างคร้ังใหม่ให้นําความ
ในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคบัโดยอนุโลม

(เพิม่เตมิ)



หัวหนาเจาหนาทีร่ายงานผลการพิจารณาและความเหน็
พรอมดวยเอกสารตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพจิารณาเหน็ชอบ

หัวหนาหนวยงานของรฐั
เห็นชอบ

ใหหัวหนาเจาหนาที่
สงผลการพจิารณาให

ผูเสนอราคาทกุรายทราบ
และประกาศผลการพิจารณา
ในเว็บไซตกรมบญัชกีลาง และ

เว็บไซตหนวยงาน

หัวหนาหนวยงานของรฐั
ไมเหน็ชอบ

ใหหัวหนาเจาหนาที่ชีแ้จง

เห็นชอบ ไมเหน็ชอบ

ยกเลกิ

- ในกรณทีี่ผูเสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาผดิเงื่อนไขตามทีก่าํหนด ใหถือวาผูเสนอราคา
รายดังกลาวไมผานคณุสมบตัติามเงือ่นไขทีก่าํหนด ใหพิจารณาเพือ่ยกเลกิ หรือพิจารณา

ผูเสนอราคาต่าํในลาํดบัถดัไปเปนผูชนะการเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ



หน่วยงานของรัฐ

รา่งประกาศ
ประกวดราคาฯ

จดัทาํ

ประชาชนทัว่ไป

เผยแพร่/วจิารณ์
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผูค้า้

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพสัดุภาครัฐ



วิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (Electronic Bidding :
e - bidding)

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท และเป็นสินค้า
หรืองานบริการทีไ่ม่ได้กาํหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) 
โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e – bidding) ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ



การจดัทาํเอกสารการซือ้หรอืจางดวยวธิ ีe - Bidding

-ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดทาํร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ตามตวัอย่างเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือหรือจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ ทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด 

- การทาํเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจําเป็นต้องมข้ีอความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามทีก่าํหนดไว้ในแบบ
และไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ดงักล่าวไปให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน

- การกาํหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ให้กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง
โดยกาํหนดเป็นวนั เวลา ทาํการ เท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพสัดุภาครัฐ



ขั้นตอนวธิ ีe - Bidding

การจัดหาทีม่คีวามจําเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้างจะต้องกาํหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตวัอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตวัอย่างพสัดุน้ันมาแสดงเพ่ือทดลอง 
หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานทีท่ีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด 

กรณีการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังใดทีก่าํหนดให้ต้องมเีอกสารหรือ
รายละเอยีดในส่วนทีเ่ป็นสาระสําคญัประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่น
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอยีดดังกล่าว
มปีริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้าระบบให้หน่วยงาน
ของรัฐกาํหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันพร้อมสรุปจํานวนเอกสาร
หรือรายละเอยีดดงักล่าวมาส่ง ณ ทีท่าํการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยให้
ลงลายมือช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี กาํกบั
ในเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ



ขั้นตอนวธิ ีe - Bidding

การกาํหนดวนัให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพ่ือ
ทดลอง หรือทดสอบหรือนําเสนองาน หรือนําเอกสารหรือรายละเอยีดมาส่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดเป็นวนัใดวนัหน่ึงภายใน 5 วนัทาํการ นับถัดจาก
วนัเสนอราคา เว้นแต่ การดําเนินการทีไ่ม่อาจดําเนินการวนัใดวนัหน่ึงได้ 
ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณากาํหนดมากกว่า 1 วนัได้ แต่จํานวนวนัดงักล่าว
ต้องไม่เกนิ 5 วนัทาํการ นับถัดจากวนัเสนอราคา ทั้งนี ้ ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข
ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ชัดเจน

กองการพสัดุภาครัฐ



หัวหนาหนวยงานของรฐั

เห็นชอบราง ไมเหน็ชอบราง

ไม่นําร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ เผยแพร่ให้

สาธารณชน เสนอแนะ 
วจิารณ์

นําร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หน่วยงาน
และเวบ็ไซต์กรมบัญชีกลาง 

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ เพ่ือให้
สาธารณชน เสนอแนะ วจิารณ์ 

แจ้งความเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสัดุและ

ผู้รับผดิชอบจัดทํารายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะเพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข

- การนําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็น
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ส่วนราชการดาํเนินการดงันี้
(1) การจัดหาพสัดุ มีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของส่วนราชการ 

ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด้
(2) การจัดหาพสัดุ มีราคาเกนิ 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการนําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร

กองการพสัดุภาครัฐ



กรณทีี่มีผู้มีความคดิเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีร่่วมกบัผู้มีหน้าทีรั่บผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง พจิารณาว่าสมควรดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดําเนินการดังนี้

(1) กรณพีจิารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ และเม่ือดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดทาํรายงาน
พร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทีแ่ก้ไข 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและ
ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทีป่รับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 
3 วนัทําการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มีความคดิเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

(2) กรณพีจิารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มี
ความคดิเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

ประกาศเผยแพรรางเอกสารฯ ใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ
กองการพสัดุภาครัฐ



ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding)

วงเงินทีจั่ดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้คาํนึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจัดทาํ

เอกสารเพ่ือย่ืนข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ทาํการ
เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ทาํการ
เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ทาํการ
เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 20 ทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ



ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี้
(1)  จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

ผ่านทางระบบจํานวน   1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา
ต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
หรือเอกสารหรือรายละเอยีดทีแ่ล้วคดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และ
ย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มคุีณสมบัตแิละข้อเสนอทาง
ด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทีม่รีายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตาม
เง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
กาํหนดไว้

หนาทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส
กองการพสัดุภาครัฐ



(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้อง และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตาม
หลกัเกณฑ์ที่กาํหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงลาํดบัผู้ที่เสนอราคาตํา่สุดหรือได้คะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กาํหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ที่เสนอราคาตํา่รายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามลาํดบั แล้วแต่กรณี

(4) จัดทํารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

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

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา

หนาทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (ตอ)
กองการพสัดุภาครัฐ



เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือมผู้ีย่ืน
ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่าํหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลกิการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน แต่ถ้าเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะดาํเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ 
ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณไีม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กาํหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือยกเลกิและดาํเนินการใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า ดาํเนินการโดยวธีิ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 
56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน 
ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

หนาทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส (ตอ)
กองการพสัดุภาครัฐ



(๑) แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบฯ เพ่ือ
ต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าทีจ่ะทาํได้ หากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ัน
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่า
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

(๒) ถ้าดาํเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในกาํหนดระยะเวลาอนัสมควร 

หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามทีเ่สนอไว้เดมิ หากผู้ทีเ่สนอ
ราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่
สูงกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอ
ซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาทีเ่หน็ควรซือ้/จาง
สูงกวาวงเงินทีจ่ะซือ้หรือจาง กองการพสัดุภาครัฐ



(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพนิิจว่าจะยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิม่เติม หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือ
ลดเน้ืองาน 

หากการดาํเนินการดงักล่าวทําให้ลําดบัของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไป
จากเดมิ ถือว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือหรือ
จ้างในคร้ังน้ัน แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการโดยวธีิ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิ
คดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณี
กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จาง
สูงกวาวงเงนิที่จะซื้อหรอืจาง กองการพสัดุภาครัฐ



เม่ือราคาของผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพ่ือต่อรองราคา
ให้ตํ่าสุดเท่าทีจ่ะทาํได้ หากยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่
จะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่
เสนอราคารายน้ัน 

กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาทีเ่หน็ควรซือ้/จาง
สูงกวาวงเงินทีจ่ะซือ้หรือจาง

หากดาํเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า
จะขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันและดาํเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการโดยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี
จะส่ังให้ดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิ
คดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

กองการพสัดุภาครัฐ



เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
พจิารณา และผู้มอีาํนาจอนุมตัส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน  แจ้งผล
การพจิารณาผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail)  ตามแบบ
ทีก่รมบัญชีกลางกาํหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้

กองการพสัดุภาครัฐ



Com pany Nam e

วธีิการซ้ือหรือจ้าง
วธีิสอบราคา

วธีิสอบราคา คือ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง
เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิสอบราคา

- ให้กระทําได้ในกรณทีี่หน่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่มี
ข้อจํากดัในการใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดาํเนินการ
ผ่านระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

 ทั้งนี ้ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดาํเนินการ
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือวธีิประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อ 29 – ข้อ 82



การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง หรือ
มอบหมายเจ้าหน้าทีห่รือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

เพ่ือ - จัดทาํร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
- รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ รวมทั้ง
- กาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

2. ผู้มีหน้าทีจั่ดทาํเอกสารสอบราคา = เจ้าหน้าที่
3. ผู้มีหน้าทีล่งนามในการทาํเอกสารสอบราคา  =  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพสัดุภาครัฐ



การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา
หน่วยงานอาจนําร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิสอบราคา

เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการก่อนกไ็ด้
- เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ                      กรมบัญชีกลาง  และ

ของหน่วยงานของรัฐ
- เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า  3 วนัทาํการ
- กรณทีีห่น่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ เผยแพร่

เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นําความเร่ืองการรับฟังความคดิเห็น
วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ



การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างและร่างประกาศและเอกสาร

ซ้ือหรือจ้างฯ
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี = เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิสอบราคา  ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 
5 วนัทําการ
- การให้หรือขาย เอกสารสอบราคา ให้กระทําพร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ  
- ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้ สตง. ผ่านทาง

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์
- กาํหนดวนั เวลา และสถานที่ในการขอรับเอกสารซ้ือหรือจ้าง (เร่ิมต้นวนัประกาศเผยแพร่ 

ถึงวนัสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่) 
- กาํหนดวนั เวลา ในการย่ืนข้อเสนอ (กาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของเผยแพร่

การประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง  =  โดยกาํหนดเป็นวนั เวลาทําการ เพยีงวนัเดยีว) 

กองการพสัดุภาครัฐ



การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา
 กรณีที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา 

และสถานทีใ่นการช้ีแจงรายละเอยีดหรือการช้ีแจงสถานทีใ่นเอกสารสอบราคาด้วย
 ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซ่ึงมี
ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้ งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคา
เพิม่เติม 

 การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ัน
จัดทาํบนัทกึการช้ีแจงรายละเอยีดหรือการช้ีสถานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลกัฐานทุกคร้ัง

 ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเล่ือนวัน เวลา การรับซอง  
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณด้ีวย

 เม่ือถึงกาํหนดวนัย่ืนซองสอบราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเล่ือน หรือเปลีย่นแปลงกาํหนด
วนัย่ืนซองสอบราคา 

กองการพสัดุภาครัฐ



การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา

การย่ืนซอง            - ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ
- ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยย่ืนตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อม

รับรองเอกสารหลกัฐานที่ย่ืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ

- เจ้าหน้าทีล่งรับโดยไม่เปิดซอง
การรับซอง             - ระบุวนัและเวลาทีรั่บซอง

- ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซอง
- ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา โดยพลนั                                

กองการพสัดุภาครัฐ



การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา

 คณะกรรมการพจิารณาผลสอบราคา 
(1)  เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  + กรรมการทุกคน

ลงลายมือช่ือกาํกบั
(2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ และพสัดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี
- คดัเลือกผู้ที่ย่ืนข้อเสนอไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

(3) พจิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกต้องตาม (2) และ
- พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา
- จัดเรียงลาํดบัผู้ท่ีเสนอราคาตํ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

(4) จัดทํารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

กองการพสัดุภาครัฐ



(ก)

(ข) (ค) (ง)

วธีิคดัเลือก
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)
(ก) กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก
(ข) กรณพีสัดุทีต้่องการจัดซ้ือจัดจ้างมคุีณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อนผู้ประกอบการมจีํานวนจํากดั
(ค) กรณมีคีวามจําเป็นเร่งด่วนทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้           

ซ่ึงหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะทาํให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ
(ง) กรณพีสัดุทีโ่ดยลกัษณะการใช้งาน หรือมข้ีอจํากดัทางเทคนิคทีจ่าํเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ
(จ) กรณพีสัดุทีจ่ําเป็นต้องซ้ือโดนตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ) กรณเีป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ หรือที่

เกีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ
(ช) กรณงีานจ้างซ่อมพสัดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(ซ) กรณอ่ืีนตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง



(ก) (ข) (ค) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
วธีิคดัเลือก (ต่อ)

1

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง

2

3

คกก. จัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือก
ทาํหนังสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับหนังสือ
เชิญชวน ย่ืนเสนอราคาตามวนั

เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด

- ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการทีม่ี

คุณสมบตัิให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า        

3 ราย เว้นแต่ในงานน้ัน
มผู้ีประกอบการทีม่ี

คุณสมบตัิตรงตามทีก่าํหนด
น้อยกว่า 3 ราย ทั้งนี ้
ให้คาํนึงถึงการไม่มี

ผลประโยชน์ร่วมกนัของ
ผู้ทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอด้วย



กรณีตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค)  (ฉ) (ช) (ซ) 
ให้เชิญชวนผู้ประกอบการทีม่อีาชีพขายหรือ
รับจ้างพสัดุน้ันโดยตรง 

กรณีตามมาตรา 56 (1) (ก) 
ให้เชิญชวน ผู้ประกอบการทีม่ี
อาชีพขายหรือรับจ้างพสัดุน้ัน
โดยตรง และจากผู้ทีย่ื่นข้อเสนอ
ในการใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป
ซ่ึงถูกยกเลกิไป (ถ้าม)ี

(ก) (ค (ข)

วธีิคดัเลือก (ต่อ)
ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานน้ัน

มผู้ีประกอบการทีม่คุีณสมบตัิตรงตามทีก่าํหนดน้อยกว่า 3 รายโดยดาํเนินการดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ



กรณีตามมาตรา 56 (1) (จ) 
ให้ติดต่อซ้ือหรือจ้างจาก

ต่างประเทศโดยตรงหรือขอความร่วมมือจาก
สถานเอกอคัรราชทูตหรือหน่วยงานของรัฐ

ในต่างประเทศช่วยติดต่อสืบราคา คุณภาพ รายละเอยีด 
ส่วนการซ้ือโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
ให้ติดต่อกบัสํานักงานขององค์การระหว่าง

ประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศโดยตรง
เว้นแต่ กรณีท่ีไม่มีสํานักงานในประเทศ 
ให้ติดต่อกบัสํานักงานในต่างประเทศได้

กรณี ตามมาตรา 56 (1) (ง) 
ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ

ทีเ่ป็นผู้ผลติหรือ
ผู้แทนจําหน่ายพสัดุน้ัน

(ก) (ค) (ง)

วธีิคดัเลือก (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

(ค) (ง)

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานน้ัน
มผู้ีประกอบการทีม่คุีณสมบตัิตรงตามทีก่าํหนดน้อยกว่า 3 รายโดยดาํเนินการดงัต่อไปนี้



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

จัดทาํหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีม่คุีณสมบตัติรงตามทีก่าํหนด พร้อมจัดทาํ
บญัชีรายช่ือผู้ประกอบการทีเ่ชิญชวน
รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ และสรุปรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ                                              
(เม่ือพ้นกาํหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลกัฐานฯ ต่างๆ และพสัดุตัวอย่าง  
เพิม่เติม)
เปิดซองผู้ย่ืนเสนอราคาทุกราย พร้อมจัดทาํบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัเอกสารทุกแผ่น
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ย่ืนเสนอราคาให้ถูกต้องตามเง่ือนไขทีก่าํหนด
พจิารณาคดัเลือกพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างของผู้ย่ืนข้อเสนอ ทีถู่กต้องตามทีก่าํหนดไว้ในเอกสาร   
เชิญชวน แล้วให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีไ่ด้รับคดัเลือกไว้ ซ่ึงเสนอราคา  
ตํ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ตามเกณฑ์การพจิารณาผลทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด
ไว้ในเอกสารเชิญชวน
จัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่



(ก)

วธีิเฉพาะเจาะจง
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
(ก)    กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ ย่ืนข้อเสนอ

หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก
(ข)    กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุที่มีการผลติ จาํหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจดัซ้ือ

จดัจ้างคร้ังหน่ึง ไม่เกนิวงเงนิตามที่กฎกระทรวงกาํหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)
(ค)    กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุที่มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือมีผู้ประกอบการ

เพยีงรายเดยีวในประเทศไทยและไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) กรณมีีความจาํเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิอุบัตภิยั/ภยัธรรมชาต ิหรือโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าเสียหาย
อย่างร้ายแรง

(จ) พสัดุที่จะทําการซ้ือหรือจ้างเป็นพสัดุที่เกีย่วกบัพสัดุที่ได้ทําการจดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจาํเป็นต้องทําการ
จดัซ้ือจดัจ้างเพิม่เตมิเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ัน

(ฉ) กรณเีป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) กรณเีป็นพสัดุที่เป็นที่ดนิหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจาํเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณอ่ืีนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง



วธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)

(ก) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง และจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้

(ข)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง มาย่ืนข้อเสนอ 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคากลางหรือวงเงนิงบประมาณ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้

(ค) กรณีตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซ้ือหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึง
ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดมิ (ถ้ามี) เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตติามทีก่าํหนด
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ



วธีิเฉพาะเจาะจง (ต่อ)

(ง) กรณ ีตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดาํเนินการโดยเจรจาตกลงราคา

(จ) กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดนิหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า ราคาที่
เสนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคากลาง หรือวงเงนิงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้

กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการทั่วไป และมีวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากบัผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้ซ้ือหรือจ้างภายใน
วงเงนิที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

สําหรับกรณีข้างต้นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัตงิานน้ันดาํเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอาํนาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

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

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

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

อาํนาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง

สําหรับรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย
เพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ



• หากจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กาํหนด โดยมีสาระสําคญัตามท่ีกาํหนดไว้ในแบบ และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบกใ็ห้กระทําได้

ให้หน่วยงานของรัฐทาํสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอาํนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
รายละเอยีดของงาน รวมท้ังราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัพสัดุท่ีจะทําการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

สัญญาและหลกัประกนั กองการพสัดุภาครัฐ



แบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบาํรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัทีป่รึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จํากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ

	เงื่อนไขการใญ้วิธีเฉพาะเจาะจง	(ก) ใญ้ทั้งวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใญ้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยญอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใญ้ทดแทนได้	(ง) มีความจำเป็นต้องใญ้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมญาติพิบัติภัย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าญ้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง	(จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใญ้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว	(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ	(ญ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง



1

2

3

70

การกาํหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา

	เงื่อนไขการใญ้วิธีเฉพาะเจาะจง	(ก) ใญ้ทั้งวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใญ้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยญอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใญ้ทดแทนได้	(ง) มีความจำเป็นต้องใญ้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมญาติพิบัติภัย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าญ้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง	(จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใญ้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว	(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ	(ญ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง



หลกัประกนัการเสนอราคา
เพ่ือประกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้จากกรณทีีผู้่เสนอราคาหรือผู้ให้บริการ

ไม่ปฏิบตัิตามกระบวนการซ้ือหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดหลกัประกนัการเสนอราคา สําหรับการซ้ือหรือจ้าง
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ด้วยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป ทีม่วีงเงนิซ้ือหรือจ้างตั้งแต่ 5,000,000 บาท ดงันี้

การซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้มกีารวางหลกัประกนั 
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้
(1) เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีท่ีใ่ช้เช็คหรือ

ดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที ่ หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ ๓ วนัทาํการ 
(2) หนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด
(3) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
(4)  หนังสือคํา้ประกนัของบริษทัเงนิทุนหรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงนิทุนเพ่ือการพาณชิย์และประกอบธุรกจิคํา้ประกนัตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยฯ



หลกัประกนัการเสนอราคา
 สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

ให้มีการวางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปนี้

(1) เงนิสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือ

ดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าท่ี หรือก่อนวนัน้ันไม่เกนิ ๓ วนัทําการ 
(3) หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ

นโยบายกาํหนด
(4) หนังสือคํา้ประกนัของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกจิการเงนิทุนเพ่ือการพาณชิย์และประกอบธุรกจิคํา้ประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงนิทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

(5) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 



หลกัประกนัสัญญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์

ลงวนัทีท่ีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนัน้ัน
ไม่เกนิ 3 วนัทาํการ 
3. หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทุน
5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย



มูลค่าหลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา

 ร้อยละ 5 ของวงเงนิงบประมาณหรือราคาพสัดุ
ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

 เว้นแต่ การจดัหาทีสํ่าคญัพเิศษ กาํหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

*  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั



การคืนหลกัประกนั

 หลกัประกนัการเสนอราคา   คืนภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พจิารณารายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการ
ซ้ือจดัหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้
ซ่ึงเสนอราคาตํา่สุดไม่เกนิ 3 ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทาํสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว 

หลกัประกนัสัญญา ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้คํา้ประกนัโดยเร็ว  
และอย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญา
พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 



การคืนหลกัประกนั (ต่อ)

การคืนหลกัประกนั หนังสือคํา้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุน
หรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในกาํหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํา้ประกนั
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์   
ผู้คํา้ประกนัทราบด้วย

สําหรับหนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารให้คืน
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์



กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
งานซ้ือหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ

ข้อ 176

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 177

งานจ้างทีป่รึกษา ระเบยีบฯ
ข้อ 180

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 181



ภา
ยใน

 3
 วนั

ทาํ
กา

ร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
(ครบองค์
ประชุม)

มติองคป์ระชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มติองคป์ระชุม
:  เห็นวา่ ถูกตอ้ง

มติองคป์ระชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ

ทาํใบตรวจรับ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

:  รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง ณ วนัท่ีส่ง
: ส่งมอบพสัดุให้ จนท. 

มติองคป์ระชุม
:  เห็นวา่ ถูกตอ้ง

เพียงบางส่วน

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ
และสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ

แจง้
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ไดก้าํหนด
เป็นอยา่งอ่ืน

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ทาํบนัทึกความเห็นแยง้

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ
เพื่อสั่งการ

ใหรั้บ

ไม่รับ

กองการพสัดุภาครัฐ

	เงื่อนไขการใญ้วิธีเฉพาะเจาะจง	(ก) ใญ้ทั้งวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใญ้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยญอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใญ้ทดแทนได้	(ง) มีความจำเป็นต้องใญ้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมญาติพิบัติภัย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าญ้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง	(จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใญ้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว	(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ	(ญ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง



คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

งานจ้าง
ก่อสร้าง

(องคป์ระชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 

เพื่อทราบ

ทาํใบรับรองผลการปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 มติองคป์ระชุม
:  เห็นวา่ ถูกตอ้ง

ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองคป์ระชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบหรือสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ

แจง้
คู่สัญญา

มติองคป์ระชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ทาํบนัทึกความเห็นแยง้

เสนอหวัหนา้หน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อสั่งการ

ใหรั้บ

ไม่รับ

:  ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัท่ีส่ง

กองการพสัดุภาครัฐ



การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาํสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่าํหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอาํนาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจํานวนวนั ที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กาํหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ



การลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิตสัิมพนัธ์กบัผู้ทิง้งานทีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือ
ผู้ทิง้งาน และได้แจ้งเวยีนช่ือแล้ว เว้นแต่  จะได้มกีารเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน

กรณปีรากฏว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ กระทาํการอนัมลีกัษณะ
เป็นการทิง้งาน ตามความในมาตรา 109 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอคู่สัญญา 
หรือผู้รับจ้างช่วงทีห่น่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือทีป่รึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบ
หรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิง้งาน แล้วแต่กรณ ีพร้อมความเห็นของตนเสนอไปยงัปลดักระทรวงการคลงั
เพ่ือพจิารณาส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานโดยเร็ว

	เงื่อนไขการใญ้วิธีเฉพาะเจาะจง	(ก) ใญ้ทั้งวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใญ้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยญอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใญ้ทดแทนได้	(ง) มีความจำเป็นต้องใญ้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมญาติพิบัติภัย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าญ้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง	(จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใญ้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว	(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ	(ญ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง



เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกแล้วไม่ยอมทําสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาํหนด
คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 86

การกระทําอ่ืนๆ ที่กาํหนดในกฎกระทรวง    

กองการพสัดุภาครัฐการลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ)
ม.109 ในกรณปีรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทาํการดงัต่อไปนี ้

โดยไม่มเีหตุอนัควร ให้ถือว่ากระทาํการอนัมลีกัษณะเป็นการทิง้งาน

	เงื่อนไขการใญ้วิธีเฉพาะเจาะจง	(ก) ใญ้ทั้งวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใญ้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยญอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใญ้ทดแทนได้	(ง) มีความจำเป็นต้องใญ้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมญาติพิบัติภัย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเญิญญวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าญ้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง	(จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใญ้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว	(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ	(ญ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง



1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

2. มกีารชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

3. ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกาํหนด

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

สามารถกระทาํได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

ม. 110  ผู้ทีส่ั่งให้เป็นผู้ทิง้งานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน :



1. ถูกขึน้บัญชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกส่ังให้เป็นผู้ทิง้งาน 
เน่ืองจากมกีารกระทําการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวาง การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต ทั้งนี ้ผู้ขอเพกิถอนที่จะได้รับการเพกิถอน
ในข้อนี ้ต้องไม่เคยมีผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาํหนดและถูกระงบัไม่ให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอหรือทําสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

2. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกส่ัง
หรือแจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งาน เน่ืองจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต

3. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวินิจฉัย
อาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้มกีารเพิกถอนออกจาก
บญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานกไ็ด้

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ

ผู้ทีถู่กส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานสามารถย่ืนคาํร้องขอเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ 
โดยต้องแสดงหลกัฐานประกอบการพจิารณา ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้



4 . หากผู้ทิง้งานรายใดถูกเพกิถอนช่ือออกจากการเป็นผู้ทิง้งานไปแล้ว และถูกส่ังให้
เป็นผู้ทิง้งานซ้ําอกี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับการเพกิถอนช่ือออก
จากการเป็นผู้ทิง้งานแล้ว การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั ผู้ทิง้งานจะไม่มี
สิทธิได้เพกิถอนตามข้อ 1 แต่จะมสิีทธิได้เพกิถอนตามข้อ 2 ได้ เม่ือครบกาํหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัทีถู่กส่ังและแจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั

5. ผู้ทิง้งานทีป่ระสงค์จะขอใช้สิทธิเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน ต้องย่ืนคาํขอเพกิถอน
มายงัปลดักระทรวงการคลงั พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ



เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพื่อตีพิมพ์
เ ป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้ งทางตรง
และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ
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