ร่ างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
Com pa n y N a m e

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ
เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไว้ ตามกฎหมาย ห้ ามมิให้ นําไปเพือ่ ตีพมิ พ์ เป็ นหนังสือ นิตยสาร เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมโดยไมได้ รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

การบังคับใช้

กองการพัสดุภาครัฐ

ระเบียบนีใ้ ห้ ใช้ บงั คับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดาํ รงตําแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

ราชการส่ วนกลาง

• หมายถึง อธิบดี หรื อหัวหน้ าส่ วนราชการทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่นและมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล

ราชการส่ วนภูมิภาค

• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชการส่ วนท้ องถิ่น
• หมายถึง นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด นายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร หรื อผู้ดาํ รงตําแหน่ งที่
เรียกชื่ ออย่ างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่ า

รัฐวิสาหกิจ

• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อาํ นวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อผู้ดาํ รงตําแหน่ งทีเ่ รียกชื่ อ
อย่ างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่ า

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ าผู้ดาํ รงตําแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

องค์ การมหาชน
• หมายถึง ผู้อาํ นวยการ หรื อผู้ดาํ รงตําแหน่ งที่เรียกชื่ ออย่ างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ า

องค์ กรอิสระ
• หมายถึง เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํ านักงานผู้ตรวจการ
แผ่ นดิน เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ

องค์ กรตามรัฐธรรมนูญ
• หมายถึง อัยการสู งสุ ด

หน่ วยธุรการของศาล
• หมายถึง เลขาธิการสํ านักงานศาลยุตธิ รรม เลขาธิการสํ านักงานศาลปกครอง เลขาธิการ
สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดาํ รงตําแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
• หมายถึง อธิการบดี

หน่ วยงานสั งกัดรัฐสภาหรื อในกํากับของรัฐสภา
• หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้ า เลขาธิการสํ านักงานสภาพัฒนาการเมือง

หน่ วยงานอิสระของรัฐ
• หมายถึง เลขาธิการ หรื อผู้ดาํ รงตําแหน่ งที่เรียกชื่ ออย่ างอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่ า

หน่ วยงานอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
• หมายถึง ผู้บริหารสู งสุ ดของหน่ วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่ วยงานนั้น

การมอบอํานาจ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
หรื อผู้มีอาํ นาจสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง
จะมอบอํานาจเป็ นหนังสื อ
ให้ แก่ ผ้ ูดํารงตําแหน่ งใดก็ได้
โดยให้ คาํ นึงถึงระดับ
ตําแหน่ ง หน้ าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผู้ทจี่ ะได้ รับ
มอบอํานาจเป็ นสํ าคัญ

กองการพัสดุภาครัฐ

เพื่อความคล่ องตัวในการจัดซื้อ
จัดจ้ าง ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของ
รัฐมอบอํานาจในการสั่ งการและ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ างให้ แก่
ผู้ดาํ รงตําแหน่ งรองลงไป
เป็ นลําดับในสั งกัดหน่ วยงาน
ของรัฐเดียวกัน

การมอบอํานาจ (ต่ อ)
กรณีทมี่ ีความจําเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ ของทางราชการ
หรื อหน่ วยงานของรัฐ
จะมอบอํานาจให้
หัวหน้ าหน่ วยงานแห่ งอื่น
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
แทนก็ให้ กระทําได้

กองการพัสดุภาครัฐ

โดยให้ ผู้รับมอบอํานาจส่ งสํ าเนา
หลักฐานการมอบอํานาจให้
สํ านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
ทราบด้ วย

การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. ชื่ อโครงการ
ที่จะจัดซื้อ
จัดจ้ าง
4. รายการอื่น
ตามที่
กรมบัญชีกลาง
กําหนด

แผนการจัดซื้อ
จัดจ้ างประจําปี
ให้ ประกอบด้ วยรายการ
อย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้
3. ระยะเวลา
ที่คาดว่ าจะ
จัดซื้อจัดจ้ าง

2. วงเงินทีจ่ ะ
จัดซื้อจัดจ้ าง
โดยประมาณ

กองการพัสดุภาครัฐ

ต้องประกาศเผยแพร่ แผน
ดังกล่าวในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่
ปิ ดประกาศของหน่วยงานของ
รัฐนั้นด้วย
หากไม่ ได้ ประกาศเผยแพร่
แผนโครงการใดในระบบ
เครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่ สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
ในโครงการนั้นได้

การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

1. กรณีจาํ เป็ นเร่ งด่ วน
หรื อเป็ นพัสดุที่ใช้ ในราชการลับ
4. กรณีงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่อสร้ างที่มี
ความจําเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่
เกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ

ข้ อยกเว้ น
ไม่ ต้องประกาศ
เผยแพร่ แผนฯ

2. กรณีที่มีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้ างตามที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวงหรื อมี
ความจําเป็ นต้ องใช้ พสั ดุ
โดยฉุกเฉิน หรื อเป็ นพัสดุ
ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณีงานจ้ างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงินตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
หรื อมีความจําเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่
เกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ

ในกรณีที่มีความจําเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้ างประจําปี ให้ เจ้ าหน้ าที่จัดทํารายงาน
พร้ อมระบุเหตุผลทีข่ อเปลีย่ นแปลงเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน

กองการพัสดุภาครัฐ

 เพื่ อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มี ก ารแข่ งขั น กั น อย่ า งเป็ นธรรม
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ ละรายว่ าเป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
หรื อไม่
 เว้ นแต่ ในกรณีท่ีหน่ วยงานของรั ฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้น ไป มิ ใ ห้ ถื อว่ าหน่ วยงานของรั ฐนั้ น มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น หรื อ
มีส่วนได้ เสี ยกับหน่ วยงานของรัฐอื่น
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การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อสิ้นสุ ดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละโครงการ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
จัดให้ มกี ารบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้ าง พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยต้ องมีรายการดังต่ อไปนี้
รายงาน
ขอซื้อหรื อ
ขอจ้ าง

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจรับ
พัสดุ

เอกสารเกีย่ วกับการรับฟัง
ความคิดเห็นร่ างขอบเขตของ
งานหรื อรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรื อจ้ าง และผลการ
พิจารณาในเรื่ องนั้น (ถ้ ามี)

สั ญญาหรื อข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อ รวมทั้ง
การแก้ ไขสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
(ถ้ ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรื อ
หนังสื อเชิญชวน และ
เอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง

ข้ อเสนอของ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย

ประกาศผล
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้ าง
หรื อผู้ได้ รับ
การคัดเลือก

บันทึกรายงานผล
การพิจารณา
คัดเลือกข้ อเสนอ

การจัดทําพัสดุเอง
ในกรณีทมี่ ีการซื้อหรื อจ้ างเพื่อจัดทําพัสดุเอง
ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่ งตั้ง
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น
และแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
โดยมีคุณสมบัติและหน้ าทีเ่ ช่ นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐ
ทีก่ าํ หนดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ ว

กองการพัสดุภาครัฐ

การจัดทําร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรื อแบบรู ปรายการงานก่ อสร้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

 ในการซื้ อ หรื อ จ า งที่ มิ ใ ช ก ารจ า งก อ สร า ง ให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึง่ หรือมอบหมายใหเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทํา
ร า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ า ง
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
ควบคุมงานกอสรางก็ได
 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามที่หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและ
เหมาะสม
www.t hem egallery.com

การเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน
e-bidding

e-market

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท
แต่ ไม่ เกิน 5 ล้าน
ให้ อยู่ในดุลพินิจ
-วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
ให้ เผยแพร่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
-รัฐวิสาหกิจ จะ
กําหนดแตกต่ างได้
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

จ้ างที่ปรึกษา

สอบราคา

อาจนําร่ างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ
ก่อนก็ได้

จ้ างออกแบบ
หรื อควบคุมงาน

ขั้นตอนการซื้อหรื อจ้ าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ทํารายงานขอซื้อ/จ้ าง

ประกาศเผยแพร่ แผนฯ
วิธีจัดซื้อจัดจ้ างทัว่ ไป 3 วิธี

(วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้มอี าํ นาจอนุมตั สิ ั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง

ดําเนินการจัดหา

(1) หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี าํ นาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

ขออนุมตั สิ ั่ งซื้อ/จ้ าง

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

การทําสั ญญา
การตรวจรับพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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การจัดทํารายงานขอซื้ อขอจ้ าง
หลักการ

กองการพัสดุภาครัฐ

** ก่ อนการซื้อหรื อจ้ างแต่ ละวิธี ต้ องทํารายงานขอซื้อหรื อขอจ้ าง**
เจ้ าหน้ าที่
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
16

กองการพัสดุภาครัฐ

1. เหตุผลความจําเป็ นทีต่ ้ องซื้อหรื อจ้ าง
2. ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรื อแบบ
รูปรายการงานก่ อสร้ างทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง แล้วแต่ กรณี
3. ราคากลางของพัสดุทจี่ ะซื้อหรื องานทีจ่ ะจ้ าง
4. วงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ ทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง
ในครั้งนั้น
5. กําหนดเวลาทีต่ ้ องการใช้ พสั ดุน้ัน หรื อให้ งานนั้นแล้ วเสร็จ
6. วิธีจะซื้อ / จ้ าง และเหตุผลทีต่ ้ องซื้อ/จ้ างโดยวิธีน้ัน
7. หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
8. ข้ อเสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมตั แิ ต่ งตั้งคณะกรรมการต่ าง ๆ ทีจ่ ําเป็ น
ในการซื้อหรื อจ้ าง การออกเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่
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คณะกรรมการซื้อหรื อจ้ าง
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ในงานซื้อหรื อจ้ าง
คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือก

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ

กองการพัสดุภาครัฐ

 ประธาน 1 คน
 กรรมการอื่นอย่ างน้ อย 2 คน
ยกเว้ น งานจ้ างทีป่ รึกษา กรรมการ อย่ างน้ อย 4 คน
 แต่ งตั้งจากข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่ วยงานของรัฐ
หรื อทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผู้ทไี่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นสํ าคัญ
ในกรณีจําเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐจะแต่ งตั้ง
บุคคลอื่นร่ วมเป็ นกรรมการด้ วยก็ได้ แต่ จํานวนกรรมการทีเ่ ป็ น
บุคคลอื่นจะต้ องไม่ มากกว่ าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

การประชุ มของคณะกรรมการ
องค์ ประชุม
มติกรรมการ

ยกเว้ น

กองการพัสดุภาครัฐ

- ประธาน + กรรมการไม่ น้อยกว่ ากึง่ หนึ่ง
และประธานจะต้ องอยู่ด้วยทุกครั้ง
- ถือเสี ยงข้ างมาก
- ถ้ าเสี ยงเท่ ากันให้ ประธานออกเสี ยง
เพิม่ อีก 1 เสี ยง
- กรรมการของคณะใดไม่ เห็นด้ วยกับมติของ
คณะกรรมการ ให้ ทาํ บันทึกความเห็นแย้ งไว้ ด้วย
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ต้ องใช้ มติเอกฉันท์

การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยของคณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างกองการพัสดุภาครัฐ

ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้ องไม่ เป็ นผู้มสี ่ วน
ได้ เสี ยกับผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อ
คู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมี
ส่ วนได้ เสี ยในเรื่ องซึ่งที่ประชุม
พิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

หากประธานหรื อกรรมการ
ทราบว่ าตนเป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ยกับ
ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาในงาน
ที่ได้ รับการแต่ งตั้งนั้น ให้ ประธาน
หรื อกรรมการผู้น้ันลาออกจาก
การเป็ นประธานหรื อกรรมการ
ในงานที่ได้ รับแต่ งตั้งนั้น และให้
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่ งตั้ง
ผู้อื่นเพื่อปฏิบัติหน้ าทีแ่ ทนต่ อไป

วิธีการซื้อหรื อจ้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

3. วิธีเฉพาะ
เจาะจง
2. วิธีคดั เลือก

มี 3 วิธี
1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- วิธีสอบราคา

การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรื อให้ เอกสาร
e-market

เผยแพร่
ประกาศ
และเอกสาร
ไม่ น้อยกว่ า
3 วันทําการ

e-bidding

- การให้ หรื อขายเอกสารให้ ดาํ เนินการไป
พร้ อมกับการเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร
- วงเงินเกิน 5 แสน แต่ ไม่ เกิน 5 ล้ าน
เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 5 วันทําการ
- เกิน 5 ล้ าน แต่ ไม่ เกิน 10 ล้ าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 10 วันทําการ
- เกิน 10 ล้ าน แต่ ไม่ เกิน 50 ล้ าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 12 วันทําการ
- เกิน 50ล้ าน เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 20วันทําการ

กองการพัสดุภาครัฐ

สอบราคา

- การให้ หรื อขายเอกสาร
ให้ ดาํ เนินการไปพร้ อม
กับการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสาร
- เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า
5 วันทําการ

e-Market

กองการพัสดุภาครัฐ

ข้อมูลสิ นค้า
- รหัสสิ นค้า(UNSPSC)
- คุณสมบัติ
ผูค้ า้ ภาครัฐ

e - catalog

Market

ประกาศ
ประกาศ

หน่วยงานของรัฐ

สินค้า
- คุณสมบัตสิ นิ ค้า
- จํานวน
ผูค้ า้
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ผูช้ นะ
การเสนอราคา

ผูค้ า้
ตอบกลับ
ใบเสนอราคา
- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

กองการพัสดุภาครัฐ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
ทีไ่ ม่ ซับซ้ อน เป็ นสิ นค้ าหรื อบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดให้ ส่วนราชการ
จัดซื้อสิ นค้ าหรื องานจ้ างที่กาํ หนดไว้ ในระบบ e - catalog กระทําได้ 2 ลักษณะ
ดังนี้
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา ได้ แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท

การจัดทําเอกสารซือ้ หรือจางดวยวิธี e - market

กองการพัสดุภาครัฐ

- ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทําเอกสารการซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ตามตัวอย่ างทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด
การทําเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่ ตามวรรคหนึ่ง ถ้ าจําเป็ นต้ องมีข้อความ
หรื อรายการแตกต่ างไปจากแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสํ าคัญตามทีก่ าํ หนดไว้
ในแบบและไม่ ทาํ ให้ หน่ วยงานของรัฐเสี ยเปรียบก็ให้ กระทําได้ เว้ นแต่ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ า
จะมีปัญหาในทางเสี ยเปรียบหรื อไม่ รัดกุมพอ ก็ให้ ส่งร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่ าวไปให้ สํานักงานอัยการสู งสุ ดตรวจพิจารณาก่ อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่ ตามวรรค
หนึ่ง ให้ กาํ หนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ าง
โดยกําหนดเป็ นวัน เวลา ทําการ เท่ านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเกณฑ์

ขั้นตอนวิธี e - market

กองการพัสดุภาครัฐ

เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทํารายงานขอซื้อขอจ้ าง ใบคําขอเสนอราคา
ร่ างประกาศ และร่ างเอกสารการซื้อหรื อการจ้ างด้ วยวิธี e – market

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้ าง ร่ างประกาศและร่ างเอกสารฯ
เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

เห็นชอบ

ใหหวั หนาเจาหนาที่ดาํ เนินการเผยแพร
ประกาศและเอกสารซือ้ หรือจาง ดวยวิธี
e – market ทางเว็บไซตหนวยงาน/
กรมบัญชีกลาง และปดประกาศทีห่ นวยงาน
ไมนอยกวา 3 วันทําการ

ไมเห็นชอบ

สงกลับเจาหนาทีเ่ พื่อแกไข

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารไปยังผูขาย/ผูใ หบริการ/ผูรบั
จาง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ
มีสินคาหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคลองกับที่
หนวยงานของรัฐกําหนด จะไดรบั mail จากระบบ e - GP

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ
ไดจากเว็บไซตของหนวยงาน/กรมบัญชีกลาง

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ผู้ขาย/ผู้ให้ บริการ/ผู้รับจ้ าง ทีไ่ ม่ ได้ ลงทะเบียน และยังไม่ ได้ บันทึกสิ นค้ า/บริการ
หรื อลงทะเบียนแล้วแต่ ยงั ไม่ ได้ บันทึกสิ นค้ า/บริการ ในระบบ e – catalog
ทีไ่ ด้ รับทราบข้ อมูลประกาศจากเว็บไซต์ ฯ หากประสงค์ จะเสนอราคา
สามารถดําเนินการดังนี้
กรณียังไมได
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนในระบบ
e – GP และลงสินคา/
บริการ ในระบบ
e - catalog

กรณีลงทะเบียนแลว แตยังไมได
ลงสินคาและบริการใน e - catalog
ลงสินคา/บริการ
ในระบบ
e - catalog
**ทั้งนี้ ต้ องดําเนินการก่ อนวันเสนอราคา**

การเสนอราคาโดยวิธี e - market

กองการพัสดุภาครัฐ

- กําหนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน
5,000,000 บาท
ผู้เสนอราคาดําเนินการดังนี้
1. เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาและประสงค์ จะเสนอราคา เมื่อถึงกําหนดเวลา
เสนอราคา ให้ Log in เข้ าสู่ ระบบการเสนอราคา เพื่อเสนอราคาผ่ านระบบ e - GP
2. เมื่อเสนอราคาแล้ วต้ องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้ เพียงครั้งเดียว
เท่ านั้น

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

ผู้เสนอราคาดําเนินการดังนี้
1. เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาและประสงค์ จะเสนอราคา ให้ ส่งใบเสนอราคา
มายังส่ วนราชการผ่ านทางระบบ e – GP ในวัน เวลา ทีห่ น่ วยงานของรัฐกําหนด
2. เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคา ให้ ผ้ ูเสนอราคา Log in เพื่อลงทะเบียนและทดสอบระบบ
ภายในเวลาทีส่ ่ วนราชการกําหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที)
3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาราชการ
ผ่ านทางระบบ e – GP ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาให้ กระทําภายในเวลา 30 นาที
โดยจะเสนอราคากีค่ รั้งก็ได้

การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมผี เู สนอราคา
หลายราย
ให้ เสนอความเห็นให้
ซื้อ/จ้ าง จากรายที่เสนอ
ราคาตํา่ สุ ด กรณีมีผู้
เสนอราคาตํา่ สุ ดเท่ ากัน
หลายราย ให้ พจิ ารณา
ผู้ที่เสนอราคา
ในลําดับแรก

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีมผี เู สนอราคารายเดียว
พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ า มีความ
เหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์ ต่อ
ราชการ ให้ เสนอ
ความเห็นให้
รับราคา

พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ า ไม่ มี
ความเหมาะสม
และไม่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อ
ราชการ

กรณีไมมผี เู สนอราคา

ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ สนอ
ความเห็นเพื่อยกเลิก
และดําเนินการใหม่
หรื อใช้ วธิ ีคดั เลือกหรื อวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา
56 (1) (ก) หรื อวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา
56 (2) (ก)

กรณีราคาของผูช นะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จาง
สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง

กองการพัสดุภาครัฐ

(1) ให้ เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่ อรองราคา หากต่ อรองราคาแล้ ว ราคาที่เสนอใหม่ ไม่ สูง
กว่ าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ าแต่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ างหรื อต่ อรองราคาแล้ ว
ไม่ ยอมลดราคา แต่ ส่วนที่สูงกว่ าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ างไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็น
ว่ าเป็ นราคาที่เหมาะสม ให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้ าทําตาม (1) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรื อจ้ างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้ อมกัน โดยผ่ านใบเสนอราคา หากรายตํา่ สุ ดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่ สูงกว่ าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง
หรื อสู งกว่ าไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาที่เหมาะสม ให้ เสนอซื้อ
หรื อจ้ างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้ าดําเนินการตาม (2) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพื่อ
พิจารณายกเลิกการซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรื อจ้ างครั้งใหม่ ให้ นําความ
ในข้ อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
(เพิม่ เติม)

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหนาเจาหนาทีร่ ายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พรอมดวยเอกสารตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ
เห็นชอบ
ใหหัวหนาเจาหนาที่
สงผลการพิจารณาให
ผูเสนอราคาทุกรายทราบ
และประกาศผลการพิจารณา
ในเว็บไซตกรมบัญชีกลาง และ
เว็บไซตหนวยงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ไมเห็นชอบ
ใหหัวหนาเจาหนาที่ชแี้ จง
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ
ยกเลิก

- ในกรณีที่ผเู สนอราคาต่าํ สุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามทีก่ าํ หนด ใหถือวาผูเ สนอราคา
รายดังกลาวไมผา นคุณสมบัตติ ามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด ใหพิจารณาเพือ่ ยกเลิก หรือพิจารณา
ผูเสนอราคาต่าํ ในลําดับถัดไปเปนผูช นะการเสนอราคา

e-Bidding
ประชาชนทัว่ ไป

กองการพัสดุภาครัฐ

ผูค้ า้

เสนอราคา

จัดทํา
หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่ /วิจารณ์

ประกาศ

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

พิจารณาผล

ประกาศผูช้ นะ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e - bidding)

กองการพัสดุภาครัฐ

การซื้อหรื อจ้ างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็ นสิ นค้ า
หรื องานบริการทีไ่ ม่ ได้ กาํ หนดไว้ ในระบบข้ อมูลสิ นค้ า (e – catalog)
โดยให้ ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding : e – bidding) ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด

การจัดทําเอกสารการซือ้ หรือจางดวยวิธี e - Bidding

กองการพัสดุภาครัฐ

-ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทําร่ างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่ างเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรื อจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ ทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด
- การทําเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่ ถ้ าจําเป็ นต้ องมีข้อความหรื อรายการแตกต่ าง
ไปจากแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด โดยมีสาระสํ าคัญตามทีก่ าํ หนดไว้ ในแบบ
และไม่ ทาํ ให้ หน่ วยงานของรัฐเสี ยเปรียบก็ให้ กระทําได้ เว้ นแต่ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ า
จะมีปัญหาในทางเสี ยเปรียบหรื อไม่ รัดกุมพอ ก็ให้ ส่งร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศ
เผยแพร่ ดงั กล่ าวไปให้ สํานักงานอัยการสู งสุ ดตรวจพิจารณาก่ อน

- การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่

ให้ กาํ หนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ าง
โดยกําหนดเป็ นวัน เวลา ทําการ เท่ านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเกณฑ์

ขั้นตอนวิธี e - Bidding
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การจัดหาทีม่ คี วามจําเป็ นโดยสภาพของการซื้อหรื อจ้ างจะต้ องกําหนด
เงื่อนไขไว้ ในเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ผ้ ูยื่นข้ อเสนอ
นําตัวอย่ างพัสดุทเี่ สนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรื อทดสอบ หรื อนําเสนองาน
ให้ หน่ วยงานของรัฐกําหนดให้ ผ้ ูยื่นข้ อเสนอนําตัวอย่ างพัสดุน้ันมาแสดงเพื่อทดลอง
หรื อทดสอบ หรื อนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานทีท่ หี่ น่ วยงานของรัฐกําหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งใดทีก่ าํ หนดให้ ต้องมีเอกสารหรื อ
รายละเอียดในส่ วนทีเ่ ป็ นสาระสํ าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอทีย่ ื่น
ผ่านทางระบบ หากหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ าเอกสารหรื อรายละเอียดดังกล่ าว
มีปริมาณมากและเป็ นอุปสรรคของผู้ยื่นข้ อเสนอในการนําเข้ าระบบให้ หน่ วยงาน
ของรัฐกําหนดให้ ผู้ยื่นข้ อเสนอนําเอกสารหรื อรายละเอียดนั้นพร้ อมสรุปจํานวนเอกสาร
หรื อรายละเอียดดังกล่ าวมาส่ ง ณ ทีท่ าํ การของหน่ วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้
ลงลายมือชื่ อของผู้ยื่นข้ อเสนอ พร้ อมประทับตราสํ าคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ ามี) กํากับ
ในเอกสารหรื อรายละเอียดนั้นด้ วย

ขั้นตอนวิธี e - Bidding
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การกําหนดวันให้ ผู้ยื่นข้ อเสนอนําตัวอย่ างพัสดุทเี่ สนอมาแสดงเพื่อ
ทดลอง หรื อทดสอบหรื อนําเสนองาน หรื อนําเอกสารหรื อรายละเอียดมาส่ ง
ให้ หน่ วยงานของรัฐกําหนดเป็ นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทําการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา เว้ นแต่ การดําเนินการทีไ่ ม่ อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้
ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่ า 1 วันได้ แต่ จํานวนวันดังกล่ าว
ต้ องไม่ เกิน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ ระบุไว้ เป็ นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ชัดเจน

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
เห็นชอบราง
ไม่ นําร่ างประกาศและ
ร่ างเอกสารประกวด
ราคาฯ เผยแพร่ ให้
สาธารณชน เสนอแนะ
วิจารณ์

กองการพัสดุภาครัฐ

ไมเห็นชอบราง
นําร่ างประกาศและ
ร่ างเอกสารประกวดราคาฯ
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ หน่ วยงาน
และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง
ไม่ น้อยกว่ า 3 วันทําการ เพื่อให้
สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์

แจ้ งความเห็นให้ หัวหน้ า
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุและ
ผู้รับผิดชอบจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข

- การนําร่ างประกาศและร่ างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ ให้ สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็น
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ส่วนราชการดําเนินการดังนี้
(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท ให้ อยู่ในดุลพินิจของส่ วนราชการ
ที่จะให้ มีการเผยแพร่ ให้ สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อไม่ กไ็ ด้
(2) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ ส่วนราชการนําร่ างประกาศและร่ างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ ให้ สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร

ประกาศเผยแพรรา งเอกสารฯ ใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ
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กรณีที่มีผ้ ูมีความคิดเห็น ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีร่ ่ วมกับผู้มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบจัดทําร่ างขอบเขต
ของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซื้อหรื อจ้ าง พิจารณาว่ าสมควรดําเนินการ
ปรับปรุ งแก้ ไขหรื อไม่ โดยให้ ดําเนินการดังนี้
(1) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่ า ควรปรับปรุ งร่ างประกาศและร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อดําเนินการปรับปรุ งแล้วเสร็จ ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทํารายงาน
พร้ อมความเห็นและร่ างประกาศและร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทแี่ ก้ไข
เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้ รับความเห็นชอบแล้ว ให้ นําร่ างประกาศและ
ร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทปี่ รับปรุ งดังกล่ าวเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า
3 วันทําการ และให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีแ่ จ้ งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็ นหนังสื อ
(2) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่ า ไม่ ควรปรับปรุ งร่ างประกาศและร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ าง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทํารายงานพร้ อมความเห็นเสนอหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้ รับความเห็นชอบแล้ว ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีแ่ จ้ งผู้มี
ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็ นหนังสื อ

ระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

วงเงินทีจ่ ัดหา

กองการพัสดุภาครัฐ

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ
(ให้ คาํ นึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจัดทํา
เอกสารเพื่อยื่นข้ อเสนอด้ วย)

เกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท
เกิน 5,000,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 10,000,000 บาท
เกิน 10,000,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 50,000,000 บาท

ไม่ น้อยกว่ า 5 ทําการ
ไม่ น้อยกว่ า 10 ทําการ
ไม่ น้อยกว่ า 12 ทําการ

เกิน 50,000,000 บาท ขึน้ ไป

ไม่ น้อยกว่ า 20 ทําการ

หนาทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
ผ่านทางระบบจํานวน 1 ชุด ให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกํากับไว้ ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
ต่ างๆ และพัสดุตวั อย่าง (ถ้ ามี) หรื อพิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
หรื อเอกสารหรื อรายละเอียดทีแ่ ล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน และ
ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้ วน ถูกต้ อง มีคุณสมบัตแิ ละข้ อเสนอทาง
ด้ านเทคนิคหรื อเสนอพัสดุทมี่ รี ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีค่ รบถ้ วน ถูกต้ อง ตาม
เงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐ
กําหนดไว้

หนาทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)

กองการพัสดุภาครัฐ

(3) คัดเลือกพัสดุหรื อคุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอที่ถูกต้ อง และพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอตาม
หลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาตํา่ สุ ดหรื อได้ คะแนนรวม
สู งสุ ด ไม่ เกิน 3 ราย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ ไม่ ยอมเข้ าทําสั ญญาหรื อข้ อตกลงกับหน่ วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กาํ หนดตามเอกสารประกวดราคา ให้ พจิ ารณาผู้ที่เสนอราคาตํา่ รายถัดไป หรื อผู้ที่ได้ คะแนนรวมสู ง
รายถัดไปตามลําดับ แล้ วแต่ กรณี
(4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่ าวอย่ างน้ อยให้ ประกอบด้ วยรายการดังต่ อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้ าง
(ข) รายชื่ อผู้ยื่นข้ อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่ อผู้ยื่นข้ อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่ าไม่ เป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ พร้ อมเกณฑ์ การให้ คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอและการให้ คะแนนข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
พร้ อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

หนาทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ ว ปรากฏว่ า มีผู้ยื่นข้ อเสนอเพียงรายเดียวหรื อมีผู้ยื่น
ข้ อเสนอหลายรายแต่ ถูกต้ องตรงตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพียงรายเดียว ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนั้น แต่ ถ้าเห็นว่ ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดําเนินการต่ อไปโดยไม่ ต้องยกเลิก
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่ อรองราคากับผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น แล้ วเสนอความเห็นต่ อหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐต่ อไป
กรณีไม่ มีผู้เสนอราคาหรื อมีแต่ ไม่ ถูกต้ องตรงตามเงื่อนไขที่กาํ หนด ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐเพื่อยกเลิกและดําเนินการใหม่ แต่ หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาแล้ วเห็นว่ า ดําเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี จะสั่งให้ ดาํ เนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา
56 (1) (ก) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้
เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น
ให้ เริ่มกระบวนการซื้อหรื อจ้ างใหม่

กรณีราคาของผูช นะการเสนอราคาทีเ่ ห็นควรซือ้ /จาง
สูงกวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจาง

กองการพัสดุภาครัฐ

(๑) แจ้ งผู้ทเี่ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรื อจ้ างนั้นผ่ านระบบฯ เพื่อ
ต่ อรองราคาให้ ตํ่าสุ ดเท่ าทีจ่ ะทําได้ หากผู้ทเี่ สนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา
ผ่ านระบบฯ แล้ ว ราคาทีเ่ สนอใหม่ ไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ าแต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ านั้น
ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง หรื อต่ อรองราคาแล้ วไม่ ยอมลด แต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ า
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ างนั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้ทเี่ สนอราคารายนั้น
(๒) ถ้ าดําเนินการตาม (๑) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ แจ้ งผู้ทเี่ สนอราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรื อจ้ างทุกรายผ่ านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่ พร้ อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่ านระบบฯ
ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไม่ ยื่นใบเสนอราคาให้ ถือว่ ารายนั้นยืนราคาตามทีเ่ สนอไว้ เดิม หากผู้ทเี่ สนอ
ราคาตํ่าสุ ดในการเสนอราคาครั้งนีเ้ สนอราคาไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ าแต่ ส่วนที่
สู งกว่ านั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้ เสนอ
ซื้อหรื อจ้ างจากผู้ทเี่ สนอราคารายนั้น

กรณีราคาของผูช นะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จาง
สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง

กองการพัสดุภาครัฐ

(3) ถ้ าดําเนินการตาม (2) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่ าจะยกเลิกการซื้อหรื อจ้ าง หรื อขอเงินเพิม่ เติม หรื อลดรายการ ลดจํานวน หรื อ
ลดเนื้องาน
หากการดําเนินการดังกล่ าวทําให้ ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ถือว่ าก่ อให้ เกิดการได้ เปรียบเสี ยเปรียบระหว่ างผู้เสนอราคา ให้ ยกเลิกการซื้อหรื อ
จ้ างในครั้ งนั้น แต่ หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาแล้ วเห็นว่ า การดําเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี จะสั่ งให้ ดาํ เนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้ วแต่ กรณี
ก็ได้ เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธี
เฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น ให้ เริ่มกระบวนการซื้อหรื อจ้ างใหม่

กรณีราคาของผูช นะการเสนอราคาทีเ่ ห็นควรซือ้ /จาง
สูงกวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจาง

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อราคาของผู้ทไี่ ด้ คะแนนรวมสู งสุ ด สู งกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง ให้ คณะกรรมการ
แจ้ งผู้ทเี่ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรื อจ้ างนั้นผ่ านทางระบบเพื่อต่ อรองราคา
ให้ ตํ่าสุ ดเท่ าทีจ่ ะทําได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่ านทางระบบฯ แล้ ว ราคาทีเ่ สนอ
ใหม่ ไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ าแต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ านั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่
จะซื้อหรื อจ้ าง หรื อต่ อรองราคาแล้ วไม่ ยอมลด แต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ างนั้นไม่ เกิน
ร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้ที่
เสนอราคารายนั้น
หากดําเนินการไม่ ได้ ผล ให้ เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐใช้ ดุลพินิจว่ า
จะขอเงินเพิม่ หรื อยกเลิกการซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้นและดําเนินการใหม่ แต่ หากหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้ วเห็นว่ า การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี
จะสั่ งให้ ดาํ เนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้ เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น ให้ เริ่มกระบวนการซื้อหรื อจ้ างใหม่

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณา และผู้มอี าํ นาจอนุมตั สิ ั่ งซื้อสั่ งจ้ างแล้ว ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐ และให้ ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผย ณ สถานทีป่ ิ ดประกาศของหน่ วยงานของรัฐนั้น แจ้ งผล
การพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ทีก่ รมบัญชีกลางกําหนดให้ ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้

วิธีการซื้อหรื อจ้ าง
วิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

Com pa n y N a m e

วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรื อจ้ างครั้งหนึ่ง
เกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท

วิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

- ให้ กระทําได้ ในกรณีที่หน่ วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพืน้ ที่ที่มี
ข้ อจํากัดในการใช้ สัญญาณอินเตอร์ เน็ต ทําให้ ไม่ สามารถดําเนินการ
ผ่ านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรื อระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ได้
 ทั้งนี้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ระบุเหตุผลความจําเป็ นที่ไม่ อาจดําเนินการ
ซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ ในรายงานขอซื้อหรื อขอจ้ างด้ วย

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่ งตั้งคณะกรรมการขึน้ มาคณะหนึ่ง หรื อ
มอบหมายเจ้ าหน้ าทีห่ รื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อ - จัดทําร่ างขอบเขตของงาน (TOR) หรื อ
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้ง
- กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ

2. ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทําเอกสารสอบราคา = เจ้ าหน้ าที่
3. ผู้มีหน้ าทีล่ งนามในการทําเอกสารสอบราคา = หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

หน่ วยงานอาจนําร่ างประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่ อนก็ได้
- เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และ
ของหน่ วยงานของรัฐ
- เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า 3 วันทําการ
- กรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐนําร่ างประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างฯ เผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้ นําความเรื่ องการรับฟังความคิดเห็น
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

 หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ให้ ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้ างและร่ างประกาศและเอกสาร
ซื้อหรื อจ้ างฯ
- ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ = เผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีสอบราคา ในระบบ
เครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่ วยงานของรัฐ เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า
5 วันทําการ
- การให้ หรื อขาย เอกสารสอบราคา ให้ กระทําพร้ อมกับการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารฯ
- ให้ กรมบัญชีกลางจัดส่ งประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างฯ ของหน่ วยงานให้ สตง. ผ่ านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับเอกสารซื้อหรื อจ้ าง (เริ่มต้ นวันประกาศเผยแพร่
ถึงวันสุ ดท้ ายของการประกาศเผยแพร่ )
- กําหนดวัน เวลา ในการยื่นข้ อเสนอ (กําหนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของเผยแพร่
การประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ าง = โดยกําหนดเป็ นวัน เวลาทําการ เพียงวันเดียว)



การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีที่จะต้ องมีการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่ ให้ หน่ วยงานของรั ฐกําหนดวัน เวลา
และสถานทีใ่ นการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้แจงสถานทีใ่ นเอกสารสอบราคาด้ วย

ก่ อนวันปิ ดรั บซองสอบราคา หากหน่ วยงานของรั ฐเห็นว่ า มีความจําเป็ นที่จ ะต้ องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรื อมีการชี้สถานที่อันเป็ นการแก้ ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็ นสาระสํ าคัญซึ่งมี
ได้ กํา หนดไว้ ใ นเอกสารสอบราคาตั้ ง แต่ ต้ น ให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํา เป็ นเอกสารสอบราคา
เพิม่ เติม

การชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ ผ้ ูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ เป็ นหลักฐานทุกครั้ง

ถ้ ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การรั บซอง
และการเปิ ดซองสอบราคา ตามความจําเป็ นแก่ กรณีด้วย

เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ ามมิให้ ร่นหรื อเลื่อน หรื อเปลีย่ นแปลงกําหนด
วันยื่นซองสอบราคา

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา
การยื่นซอง

กองการพัสดุภาครัฐ

- ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องผนึกซองจ่ าหน้ าถึงประธานคณะกรรมการฯ
- ส่ งถึงหน่ วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่ อหน่ วยงานของรัฐ พร้ อม
รับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้ อมกับซองใบเสนอราคาว่ าเอกสารดังกล่ าวถูกต้ องและ
เป็ นความจริงทุกประการ
- เจ้ าหน้ าทีล่ งรับโดยไม่ เปิ ดซอง
การรับซอง
- ระบุวนั และเวลาทีร่ ับซอง
- ออกใบรับให้ แก่ผ้ยู ื่นซอง
- ส่ งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่ างๆ
ต่ อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยพลัน

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา
 คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

(1) เปิ ดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ + กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่ อกํากับ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ และพัสดุตัวอย่ าง (ถ้ ามี)
- คัดเลือกผู้ที่ยื่นข้ อเสนอไม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้ วน
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอที่ถูกต้ องตาม (2) และ
- พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดในประกาศและเอกสารสอบราคา
- จัดเรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุ ด หรื อได้ คะแนนรวมสู งสุ ด ไม่ เกิน 3 ราย
(4) จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

วิธีคดั เลือก

กองการพัสดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)
(ก) กรณีใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปแล้ วไม่ มผี ู้ยื่นข้ อเสนอ/หรื อข้ อเสนอไม่ ได้ รับการคัดเลือก

(ค)
(ง)
(ข)
กรณีพสั ดุทตี่ ้ องการจัดซื้อจัดจ้ างมีคุณลักษณะพิเศษ หรื อซับซ้ อนผู้ประกอบการมีจํานวนจํากัด

(ข)
(ค) กรณีมคี วามจําเป็ นเร่ งด่ วนทีต่ ้ องใช้ พสั ดุน้ันอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ ทไี่ ม่ อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปจะทําให้ ไม่ ทนั ต่ อความต้ องการใช้ พสั ดุ

(ง) กรณีพสั ดุทโี่ ดยลักษณะการใช้ งาน หรื อมีข้อจํากัดทางเทคนิคทีจ่ าํ เป็ นต้ องระบุยหี่ ้ อเป็ นการเฉพาะ

(ก)
กรณีพสั ดุทจี่ ําเป็ นต้ องซื้อโดนตรงจากต่ างประเทศ หรื อดําเนินการผ่ านองค์ การระหว่ างประเทศ

(จ)
(ฉ) กรณีเป็ นพัสดุทใี่ ช้ ในราชการลับ หรื อเป็ นงานทีต่ ้ องปกปิ ดเป็ นความลับของหน่ วยงานของรัฐ หรื อที่
เกีย่ วกับความมัน่ คงของประเทศ
(ช) กรณีงานจ้ างซ่ อมพัสดุที่จําเป็ นต้ องถอดตรวจ ให้ ทราบความชํารุ ดเสี ยหายก่อนจึงจะประมาณค่ าซ่ อมได้
(ซ) กรณีอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

วิธีคดั เลือก (ต่ อ)
1

(ก)

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้ าง

(ข)

2

คกก. จัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
ทําหนังสื อเชิญชวนส่ งไปยัง
ผู้ประกอบการ

3

ผู้ประกอบการทีไ่ ด้ รับหนังสื อ
เชิญชวน ยื่นเสนอราคาตามวัน
เวลา ทีห่ น่ วยงานของรัฐกําหนด

(ค)

- ให้ เชิญชวน
ผู้ประกอบการทีม่ ี
คุณสมบัติให้ เข้ ายื่น
ข้ อเสนอ ไม่ น้อยกว่ า
3 ราย เว้ นแต่ ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการทีม่ ี
คุณสมบัติตรงตามทีก่ าํ หนด
น้ อยกว่ า 3 ราย ทั้งนี้
ให้ คาํ นึงถึงการไม่ มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันของ
ผู้ทเี่ ข้ ายื่นข้ อเสนอด้ วย

(ง)

วิธีคดั เลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ คณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เว้ นแต่ ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการทีม่ คี ุณสมบัติตรงตามทีก่ าํ หนดน้ อยกว่ า 3 รายโดยดําเนินการดังต่ อไปนี้

(ก)
กรณีตามมาตรา 56 (1) (ก)
ให้ เชิญชวน ผู้ประกอบการทีม่ ี
อาชีพขายหรื อรับจ้ างพัสดุน้ัน
โดยตรง และจากผู้ทยี่ ื่นข้ อเสนอ
ในการใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ ามี)

(ค (ข)
กรณีตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ)
ให้ เชิญชวนผู้ประกอบการทีม่ อี าชีพขายหรื อ
รับจ้ างพัสดุน้ันโดยตรง

วิธีคดั เลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ คณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เว้ นแต่ ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการทีม่ คี ุณสมบัติตรงตามทีก่ าํ หนดน้ อยกว่ า 3 รายโดยดําเนินการดังต่ อไปนี้

(ก) (ค)
กรณี ตามมาตรา 56 (1) (ง)
ให้ เชิญชวนผู้ประกอบการ
ทีเ่ ป็ นผู้ผลิตหรื อ
ผู้แทนจําหน่ ายพัสดุน้ัน

(ค) (ง)

(ง)

กรณีตามมาตรา 56 (1) (จ)
ให้ ติดต่ อซื้อหรื อจ้ างจาก
ต่ างประเทศโดยตรงหรื อขอความร่ วมมือจาก
สถานเอกอัครราชทูตหรื อหน่ วยงานของรัฐ
ในต่ างประเทศช่ วยติดต่ อสื บราคา คุณภาพ รายละเอียด
ส่ วนการซื้อโดยผ่ านองค์ การระหว่ างประเทศ
ให้ ติดต่ อกับสํ านักงานขององค์ การระหว่ าง
ประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง
เว้ นแต่ กรณีที่ไม่ มีสํานักงานในประเทศ
ให้ ติดต่ อกับสํ านักงานในต่ างประเทศได้

หน้ าทีค่ ณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก

(ก)

กองการพัสดุภาครัฐ

จัดทําหนังสื อเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามทีก่ าํ หนด พร้ อมจัดทํา
บัญชีรายชื่ อผู้ประกอบการทีเ่ ชิญชวน
รับซองข้ อเสนอของผู้ประกอบการ และสรุปรายชื่ อผู้มายื่นข้ อเสนอ
(เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองข้ อเสนอห้ ามรับเอกสารหลักฐานฯ ต่ างๆ และพัสดุตัวอย่ าง
เพิม่ เติม)
เปิ ดซองผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย พร้ อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ + กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกํากับเอกสารทุกแผ่ น
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาให้ ถูกต้ องตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนด
พิจารณาคัดเลือกพัสดุทจี่ ะซื้อหรื อจ้ างของผู้ยื่นข้ อเสนอ ทีถ่ ูกต้ องตามทีก่ าํ หนดไว้ ในเอกสาร
เชิญชวน แล้ วให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้ยื่นข้ อเสนอรายทีไ่ ด้ รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคา
ตํ่าสุ ด หรื อได้ คะแนนรวมสู งสุ ด ตามเกณฑ์ การพิจารณาผลทีห่ น่ วยงานของรัฐกําหนด
ไว้ ในเอกสารเชิญชวน
จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

(ง)

วิธีเฉพาะเจาะจง

กองการพัสดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
(ก) กรณีใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคดั เลือก หรื อใช้ วธิ ีคดั เลือกแล้วแต่ ไม่ มีผ้ยู ื่นข้ อเสนอ
หรื อข้ อเสนอไม่ ได้ รับการคัดเลือก
(ข) กรณีจดั ซื้อจัดจ้ างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่ าย ก่อสร้ าง หรื อให้ บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้ างครั้งหนึ่ง ไม่ เกินวงเงินตามที่กฎกระทรวงกําหนด (ไม่ เกิน 5 แสนบาท)
(ค) กรณีจดั ซื้อจัดจ้ างพัสดุที่มีผ้ปู ระกอบการซึ่งมีคุณสมบัตโิ ดยตรงเพียงรายเดียว หรื อมีผ้ปู ระกอบการ
เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่ มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ ทดแทนได้
(ง) กรณีมีความจําเป็ นต้ องใช้ พสั ดุน้ันโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัตภิ ยั /ภัยธรรมชาติ หรื อโรคติดต่ ออันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้ วยโรคติดต่ อ และการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรื อวิธีคดั เลือกอาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าเสียหาย
อย่ างร้ ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการซื้อหรื อจ้ างเป็ นพัสดุที่เกีย่ วกับพัสดุที่ได้ ทําการจัดซื้อจัดจ้ างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็ นต้ องทําการ
จัดซื้อจัดจ้ างเพิม่ เติมเพื่อความสมบูรณ์ หรื อต่ อเนื่องในการใช้ พสั ดุน้ัน
(ฉ) กรณีเป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่ วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่ วยงานของต่ างประเทศ
(ช) กรณีเป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดนิ หรื อสิ่งปลูกสร้ างซึ่งจําเป็ นต้ องซื้อเฉพาะแห่ ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

(ก)

วิธีเฉพาะเจาะจง (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ คณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนด
ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอต่ อหน่ วยงานของรัฐ โดยให้ ดาํ เนินการดังต่ อไปนี้

(ก)

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้ สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้ างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่น
ข้ อเสนอในการใช้ วิธี ประกาศเชิ ญชวนทั่วไปหรื อวิธี คัดเลื อกซึ่ งถู กยกเลิกไป (ถ้ ามี ) ทั้งนี้ หากเห็น ว่ า ผู้ย่ื น
ข้ อ เสนอรายที่ เ ห็ น สมควรซื้ อ หรื อ จ้ า งเสนอราคาสู ง กว่ า ราคาในท้ อ งตลาด หรื อ ราคาที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ ต่อรองราคาลงเท่ าที่จะทําได้

(ข)

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้ เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้ างนั้นโดยตรง มายื่นข้ อเสนอ
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้ องถิน่ หรื อราคากลางหรื อวงเงินงบประมาณ หรื อราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ ต่อรองราคาลงเท่ าที่จะทําได้

(ค)

กรณีต ามมาตรา 56 (2) (จ) ให้ เจรจากับ ผู้ประกอบการรายเดิมตามสั ญญาหรื อ ข้ อ ตกลงซึ่ งยังไม่ สิ้น สุ ด
ระยะเวลาส่ งมอบ เพื่อขอให้ มีการซื้ อหรื อจ้ างตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากว่ าหรื อราคาเดิม โดยคํานึงถึง
ราคาต่ อหน่ วยตามสัญญาเดิม (ถ้ ามี) เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อหน่ วยงานของรัฐ

วิธีเฉพาะเจาะจง (ต่ อ)
(ง)
(จ)

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณี ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ ดาํ เนินการโดยเจรจาตกลงราคา

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้ เชิญเจ้ าของที่ดนิ หรื อสิ่งปลูกสร้ างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่ า ราคาที่
เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้ องถิน่ หรื อราคากลาง หรื อวงเงินงบประมาณ หรื อราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ ต่อรองราคาลงเท่ าที่จะทําได้

กรณีการจัดซื้ อจัดจ้ างที่มีการผลิต จําหน่ าย ก่ อสร้ าง หรื อให้ บริ การเป็ นการทั่วไป และมีวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้ เจ้ าหน้ าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้ างนั้นโดยตรง แล้ วให้ ซื้อหรื อจ้ างภายใน
วงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
สํ าหรับกรณีข้างต้ นที่มีความจําเป็ นเร่ งด่ วน ไม่ อาจคาดหมายได้ และดําเนินการตามปกติได้ ทัน ให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัตงิ านนั้นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความ
เห็นชอบแล้วให้ ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

อํานาจในการสั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

ผู้มอี าํ นาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป

ไม่ เกิน 200,000,000 บาท

เกิน 200,000,000 บาท

วิธีคดั เลือก

ไม่ เกิน 100,000,000 บาท

เกิน 100,000,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ เกิน 50,000,000 บาท

เกิน 50,000,000 บาท

สํ าหรับรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็ นจะกําหนดแตกต่ าง ให้ เสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ

สั ญญาและหลักประกัน

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ หน่ วยงานของรัฐทําสั ญญาตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด

• หากจําเป็ นต้ องมีข้อความหรื อรายการแตกต่ างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยมีสาระสํ าคัญตามที่กาํ หนดไว้ ในแบบ และไม่ ทําให้ หน่ วยงานของรัฐ
เสี ยเปรียบก็ให้ กระทําได้

การลงนามในสั ญญา เป็ นอํานาจของหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

• การลงนามในสั ญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้ เมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลง ต้ องอยู่ภายในขอบข่ ายแห่ งวัตถุประสงค์ เดิม
• หน่ วยงานของรัฐต้ องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรื อ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรื องานตามสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลงกับพัสดุที่จะทําการแก้ ไขนั้นก่ อนแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงด้ วย

แบบสั ญญาทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด

กองการพัสดุภาครัฐ

1. สั ญญาจ้ างก่ อสร้ าง

2. สั ญญาซื้อขาย

3. สั ญญาจะซื้อจะขายราคา
คงทีไ่ ม่ จํากัดปริมาณ

4. สั ญญาซื้อขายและอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. สั ญญาเช่ าคอมพิวเตอร์

6. สั ญญาจ้ างบริการบํารุงรักษา
และซ่ อมแซมแก้ ไขคอมพิวเตอร์

7. สั ญญาจ้ างทําความสะอาดอาคาร

8. สั ญญาจ้ างให้ บริการรักษาความปลอดภัย

9. สั ญญาแลกเปลีย่ น

10. สั ญญาเช่ ารถยนต์

11. สั ญญาเช่ าเครื่ องถ่ ายเอกสาร

12. สั ญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

13. สั ญญาจ้ างออกแบบ
และควบคุมงานก่ อสร้ าง

14. สั ญญาจ้ างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล
หรื อจ้ างบริษทั ทีป่ รึกษา

การกําหนดอัตราค่าปรับในสัญญา
1

2

3
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หลักประกันการเสนอราคา
เพื่อประกันความเสี ยหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกรณีทผี่ ้ ูเสนอราคาหรื อผู้ให้ บริการ
ไม่ ปฏิบตั ิตามกระบวนการซื้อหรื อจ้ าง หรื อการจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
ให้ หน่ วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สํ าหรับการซื้อหรื อจ้ าง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
ด้ วยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ทีม่ วี งเงินซื้อหรื อจ้ างตั้งแต่ 5,000,000 บาท ดังนี้
การซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ มกี ารวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังต่ อไปนี้
(1) เช็คหรื อดราฟท์ ทธี่ นาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ ลงวันทีท่ ใี่ ช้ เช็คหรื อ
ดราฟท์ น้ันชําระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่ อนวันนั้นไม่ เกิน ๓ วันทําการ
(2) หนังสื อคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(4) หนังสื อคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุนหรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทไี่ ด้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยฯ

หลักประกันการเสนอราคา

 สํ าหรับงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง ด้ วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ให้ มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด
ดังต่ อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรื อดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ ลงวันทีท่ ี่ใช้ เช็คหรื อ
ดราฟท์ น้ันชําระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่ อนวันนั้นไม่ เกิน ๓ วันทําการ
(3) หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
(4) หนังสื อคํา้ ประกันของบริษัทเงินทุนหรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ
โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่ างหนังสื อคํา้ ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันสั ญญา


ให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรื อดราฟท์ ทธี่ นาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์
ลงวันทีท่ ใี่ ช้ เช็คหรื อดราฟท์ น้ันชําระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่ อนวันนั้น
ไม่ เกิน 3 วันทําการ
3. หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสื อคํา้ ประกันของบริษัทเงินทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย

มูลค่ าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสั ญญา


ร้ อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรื อราคาพัสดุ
ทีจ่ ัดซื้อจัดจ้ างในครั้งนั้น
 เว้ นแต่ การจัดหาทีส
่ ํ าคัญพิเศษ กําหนดสู งกว่ า
ร้ อยละ 5 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ก็ได้
* กรณีหน่ วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อเป็ น
คู่สัญญา ไม่ ต้องวางหลักประกัน

การคืนหลักประกัน
คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐได้ พจิ ารณารายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ
ซื้อจัดหรื อจ้ างเรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาตํา่ สุ ดไม่ เกิน 3 ราย ให้ คืนได้ ต่อเมื่อได้ ทาํ สั ญญาหรื อ
ข้ อตกลง หรื อผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
หลักประกันสั ญญา ให้ คืนแก่ คู่สัญญา หรื อผู้คาํ้ ประกันโดยเร็ว
และอย่ างช้ าต้ องไม่ เกิน 15 วัน นับถัดจากวันทีค่ ู่สัญญา
พ้ นข้ อผูกพันตามสั ญญาแล้ ว
 หลักประกันการเสนอราคา

การคืนหลักประกัน (ต่ อ)
การคืนหลักประกัน หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคาร บริษทั เงินทุน
หรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา
ไม่ มารับภายในกําหนดเวลาข้ างต้ น ให้ รีบส่ งต้ นฉบับหนังสื อคํา้ ประกัน
ให้ แก่ ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้ อมกับแจ้ งให้ ธนาคาร บริษทั เงินทุนหรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ผู้คาํ้ ประกันทราบด้ วย
สํ าหรับหนังสื อคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารให้ คืน
แก่ ธนาคารผู้ออกหนังสื อคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรื องานจ้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 176

งานจ้ างก่ อสร้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 177

งานจ้ างทีป่ รึกษา

ระเบียบฯ
ข้ อ 180

งานจ้ างออกแบบควบคุมงานก่ อสร้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 181

กองการพัสดุภาครัฐ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่ า ไม่ ถูกต้ อง

ทราบ
(ตามมติ)

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ
และสั่งการ

สัง่ การ

: รับพัสดุไว้ ถือว่าส่ งมอบถูกต้อง ณ วันที่ส่ง
: ส่ งมอบพัสดุให้ จนท.
ทําใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ ผ้ ูขาย/ผู้รับจ้ าง 1 และ จนท. 1

แจ้ง
คู่สัญญา

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่ วน

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่ รับมอบ

สัญญา
ไม่ได้กาํ หนด
เป็ นอย่างอื่น

รับไว้ เฉพาะทีถ่ ูกต้ อง
รายงาน
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อสั่งการ
ทําบันทึกความเห็นแย้ง

ให้รับ
ไม่รับ

ภายใน 3 วันทําการ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(ครบองค์
ประชุม)

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

กองการพัสดุภาครัฐ
มติองค์ประชุม
: เห็นว่ า ไม่ ถูกต้ อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบหรื อสัง่ การ

ทราบ
(ตามมติ)
สั่งการ

: ถือว่ าส่ งมอบครบถ้ วน ณ วันที่ส่ง

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
งานจ้ าง
ก่อสร้ าง
(องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่ รับมอบ

ทําใบรับรองผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ ผ้ ูรับจ้ าง 1 และ จนท. 1

แจ้ง
คู่สัญญา

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบ

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อสั่งการ
ทําบันทึกความเห็นแย้ง

ให้รับ
ไม่รับ

การงด ลดค่ าปรับ หรื อการขยายเวลาการทําสั ญญา
ตามมาตรา 102 ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอาํ นาจ ที่จะพิจารณาได้
ตามจํานวนวัน ที่มีเหตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะในกรณีดงั ต่ อไปนี้

กองการพัสดุภาครัฐ

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่ อง
ของหน่ วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใด ทีค่ ู่สัญญา
ไม่ ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอื่นตามทีก่ าํ หนดให้
กฎกระทรวง

ให้ หน่ วยงานของรัฐกําหนดให้ คู่สัญญาต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุ ดลง
หรื อตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง หากไม่ แจ้ งภายในเวลาที่กาํ หนดคู่สัญญาจะยกขึน้ มากล่าวอ้างในภายหลังไม่ ได้
เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ ง
หรื อหน่ วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ ต้น

การลงโทษให้ เป็ นผู้ทงิ้ งาน

กองการพัสดุภาครัฐ

ห้ ามหน่ วยงานของรัฐก่ อนิตสิ ั มพันธ์ กบั ผู้ทงิ้ งานทีถ่ ูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่ อ
ผู้ทงิ้ งาน และได้ แจ้ งเวียนชื่ อแล้ว เว้ นแต่ จะได้ มกี ารเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน

กรณีปรากฏว่ า ผู้ยื่นข้ อเสนอ หรื อคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐ กระทําการอันมีลกั ษณะ
เป็ นการทิง้ งาน ตามความในมาตรา 109 ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาให้ ผู้ยื่นข้ อเสนอคู่สัญญา
หรื อผู้รับจ้ างช่ วงทีห่ น่ วยงานของรัฐอนุญาตให้ รับช่ วงงานได้ หรื อทีป่ รึกษา หรื อผู้ให้ บริการออกแบบ
หรื อควบคุมงาน เป็ นผู้ทงิ้ งาน แล้ วแต่ กรณี พร้ อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานโดยเร็ว

การลงโทษให้ เป็ นผู้ทงิ้ งาน (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ม.109 ในกรณีปรากฏว่ าผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทําการดังต่ อไปนี้
โดยไม่ มเี หตุอนั ควร ให้ ถือว่ ากระทําการอันมีลกั ษณะเป็ นการทิง้ งาน
เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกแล้ วไม่ ยอมทําสั ญญาหรื อข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อกับหน่ วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาํ หนด

คู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐหรื อผู้รับจ้ างช่ วงที่หน่ วยงานของรัฐอนุญาต
ให้ รับช่ วงงานได้ ไม่ ปฏิบัตติ ามสั ญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสื อนั้น
เมื่อปรากฏว่ าผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะ
เป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
หรื อกระทําการโดยไม่ สุจริต
เมื่อปรากฏว่ าผลการปฏิบัติตามสั ญญาของที่ปรึ กษาหรื อผู้ให้ บริ การงานจ้ างออกแบบ
หรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งมี ข้ อ บกพร่ อ ง ผิ ด พลาด หรื อ ก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่
หน่ วยงานของรัฐอย่ างร้ ายแรง
เมื่อปรากฏว่ าผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ างหรื อผู้ประกอบการ
งานก่ อสร้ างไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรา 86
การกระทําอื่นๆ ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน
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ม. 110 ผู้ทสี่ ั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานตาม ม.109 อาจร้ องขอให้ ได้ รับการเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน :
สามารถกระทําได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้

1. เป็ นผู้ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง

2. มีการชําระภาษีโดยถูกต้ องตามกฎหมาย และ
3. ได้ พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้ งเวียนรายชื่ อให้ เป็ นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาํ หนด

การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน (ต่ อ)
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ผู้ทถี่ ูกสั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานสามารถยื่นคําร้ องขอเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งานได้
โดยต้ องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ ดงั นี้
1. ถูกขึน้ บัญชีเป็ นผู้ทงิ้ งานมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้ องไม่ ได้ ถูกสั่งให้ เป็ นผู้ทิง้ งาน
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวาง การแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม
หรื อกระทําการโดยไม่ สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้ รับการเพิกถอน
ในข้ อนี้ ต้ องไม่ เคยมีผลการประเมินเป็ นผู้ไม่ ผ่านเกณฑ์ ที่กาํ หนดและถูกระงับไม่ ให้ เข้ ายื่น
ข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่ วยงานของรัฐ

2. ถูกขึ้นบัญชี เป็ นผู้ทิง้ งานมาแล้ วตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และจะต้ องไม่ ได้ ถูกสั่ ง
หรื อแจ้ งเวียนให้ เป็ นผู้ทงิ้ งาน เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็ นการ
ขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม หรื อกระทําการโดยไม่ สุจริต

3. ถู ก ขึ้น บัญ ชี เ ป็ นผู้ ทิ้ง งานมาไม่ น้ อ ยกว่ า 10 ปี คณะกรรมการวินิ จ ฉั ย
อาจเสนอความเห็นต่ อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ มกี ารเพิกถอนออกจาก
บัญชีรายชื่ อผู้ทงิ้ งานก็ได้

การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน (ต่ อ)
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4 . หากผู้ทงิ้ งานรายใดถูกเพิกถอนชื่ อออกจากการเป็ นผู้ทงิ้ งานไปแล้ ว และถูกสั่ งให้
เป็ นผู้ทงิ้ งานซํ้าอีก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับการเพิกถอนชื่ อออก
จากการเป็ นผู้ทงิ้ งานแล้ ว การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งานในครั้งหลัง ผู้ทงิ้ งานจะไม่ มี
สิ ทธิได้ เพิกถอนตามข้ อ 1 แต่ จะมีสิทธิได้ เพิกถอนตามข้ อ 2 ได้ เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่ วนั ทีถ่ ูกสั่ งและแจ้ งเวียนให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานในครั้งหลัง

5. ผู้ทงิ้ งานทีป่ ระสงค์ จะขอใช้ สิทธิเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน ต้ องยื่นคําขอเพิกถอน
มายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง

เอกสารนี้ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ว้ ต ามกฎหมาย ห้ ามมิ ใ ห้ นํ า ไปเพื่ อ ตี พิ ม พ์
เป็ นหนั ง สื อ นิ ต ยสาร เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ทั้ ง ทางตรง
และทางอ้ อมโดยไมได้ รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

