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ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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พระราชบัญญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างฯ กองการพสัดุภาครัฐ 
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 คาํนิยาม 

  9. การทาํสัญญา 

 1. บททัว่ไป 

 2. การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน 

 3. คณะกรรมการ 

 4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

 5. การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

 6. การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 7. งานจ้างทีป่รึกษา 

 8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ   

 11. การประเมนิผลฯ  ผู้ประกอบการ 

 12. การทิง้งาน 

 13. การบริหารพสัดุ 

 14. การอุทธรณ์ 

 15. บทกาํหนดโทษ 

 บทเฉพาะกาล 



ระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. 2560 

 2. การซ้ือหรือจ้าง 
 3. งานจ้างทีป่รึกษา 
 4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั 

 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 
 7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 8. การทิง้งาน 

 9. การบริหารพสัดุ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

 1. ข้อความทัว่ไป 

 10. การร้องเรียน 

 2. การซ้ือหรือจ้าง 

 3. งานจ้างทีป่รึกษา 

 4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั 

 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 8. การทิง้งาน 

 9. การบริหารพสัดุ 
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กฎกระทรวง มี 9 ฉบบั 
กําหนดใหห้น่วยงานอืน่เป็นหน่วยงานของรฐั ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั  
พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูมี้สิทธิขอข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและกําหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ   
โดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งทีไ่ม่ทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการข้ึนทะเบยีนทีป่รึกษา พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดเรือ่งการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐัทีใ่ชส้ิทธิอุทธรณไ์ม่ได ้พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดอตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

กําหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่2 ก.พ. 61 
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กําหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนฯ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่22สิงหาคม 2561 9 



  “การจดัซ้ือจดัจา้ง” การดาํเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุ 

ซือ้ 

จ้าง 
เช่า 

แลกเปล่ียน 

นิตกิรรม
อ่ืน พ.ร.บ. 

มาตรา 4 
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“พสัดุ” 

สินคา้ 

งาน

ก่อสรา้ง 

งานจา้ง
ออกแบบหรือ
ควบคุมงาน 

งานจา้ง 

ที่ปรึกษา 

งานบริการ 

(พ.ร.บ. มาตรา 4) 
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วสัดุ 

ครุภณัฑ ์

ท่ีดิน สิง่ปลูกสรา้ง 

ทรพัยสิ์น 

อ่ืนใด   “สินคา้” 
(พ.ร.บ. มาตรา 4) 
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งานจา้งบริการ 
งานจา้งเหมา

บริการ 

งานจา้งทําของ 

การรบัขน 
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์

  “งานบริการ” 

พ.ร.บ. 

มาตรา 4 
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“งานก่อสรา้ง” 

งานก่อสรา้ง
อาคาร  

สาธารณูปโภค 

การซ่อมแซม  
ต่อเติม ปรบัปรุง 

ร้ือถอน ฯ 

เช่น อาคารทีทํ่าการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา เสาธง รั้ว ฯ 

ประปา ไฟฟ้า สือ่สาร 

โทรคมนาคม การระบายนํ้ า 

การขนส่งทางท่อ ทางนํ้ า 

ทางบก ทางอากาศ ทางราง 

(พ.ร.บ. มาตรา 4) 
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o ซอ้มความเขา้ใจ 

ความหมาย “งานก่อสรา้ง” 
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง” 
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง” 



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานสําหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามลําดบั ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาทีไ่ดม้าจากการคํานวณตามหลกัเกณฑ ์

ทีค่ณะกรรมการราคากลางกําหนด 

(2) ฐานขอ้มูล 
ราคาอา้งอิง 

ของกรมบญัชีกลาง 

(4) สืบราคา 
จากทอ้งตลาด 

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือ
จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

2 ปีงบประมาณ 

(3) ราคามาตรฐานของ
สาํนกังบประมาณหรือ

หนว่ยงานอ่ืน 

(6) ราคาตาม
หลกัเกณฑอ่ื์นของ
หนว่ยงานของรฐั 

         กรณทีีม่รีาคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (1) แต่มรีาคาตาม (2) หรือ (3)  

ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1)  (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6)  

 จะใชร้าคาใดใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคัญ 

พ.ร.บ. 

มาตรา 4 
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  พระราชบัญญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคบัมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการคาํนวณราคากลาง 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวธีิการ 

ทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

       กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวยีนแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบั 

การเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.3/ว 453 

ลงวนัที ่3 ตุลาคม 2561   

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง 









สาระสําคญัของคู่มอืแนวทางการประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ 
การคาํนวณราคากลางเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

ประกอบด้วยหัวข้อ   ดงันี ้
บทที ่1 บทนํา 
บทที ่2 คาํนิยามศัพท์ต่างๆ  
บทที ่3 ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง จํานวน 6 ประเภท ดงันี ้
    3.1 การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง  
    3.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
    3.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ 
    3.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างทีป่รึกษา 

   3.5 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 
   3.6 การเปิดเผยราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมใิช่งานก่อสร้าง     

บทที ่4 เงือ่นไขในการประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกอบด้วย  
            วงเงนิทีต้่องประกาศ, วธีิการประกาศ และระยะเวลาทีป่ระกาศ 
ภาคผนวก ประกอบด้วย ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
                  และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายฯ (แบบ บก.01 – 06) 
 















เงือ่นไขการประกาศ 

 วงเงินทีต้่องประกาศ  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอยีดข้อมูล

ราคากลางและคาํนวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างทีมี่วงเงินเกนิกว่า  

500,000 บาท เว้นแต่  

 กรณมีีความจําเป็นเร่งด่วนทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์

ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา 56 (1) (ค)  

 เป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบั 

ของหน่วยงานของรัฐ หรือทีเ่กีย่วกบัความม่ันคงของประเทศ  

ตามมาตรา 56 (1) (ฉ)  

 กรณมีีความจําเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)   

 



 

เงือ่นไขการประกาศ (ต่อ) 

  
 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุตามกฎกระทรวงกาํหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่30 มกราคม 2561   

ข้อ 2 (2) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุเพือ่ช่วยผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน 

ตามระเบียบทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออก 

ตามกฎหมายอืน่   

ข้อ 2 (3) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของสถาบัน

พระมหากษัตริย์  และ 

ข้อ 2 (5) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีต้่องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน ซ่ึงหากใช้วธีิ

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลอืกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจทาํให้เกดิ 

ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

 กรณีนีใ้ห้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วนันับถัดจากวนัทีม่กีารจัดซ้ือจัดจ้าง 

ทั้งนี ้หน่วยงานของรัฐ อาจนําใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือเอกสารซ่ึงมรีายการแสดง 

เกีย่วกบัรายละเอยีดค่าใช้จ่ายดงักล่าว แนบพร้อมกบัการประกาศด้วยกไ็ด้ 

 



เงือ่นไขการประกาศ (ต่อ) 

วธีิการประกาศ  

                ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาํและประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ 

การคาํนวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เวบ็ไซต์) 2 แห่ง ดงันี ้

        1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)   

        2. เวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐ 

ไม่มเีวบ็ไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นต้นสังกดั 

เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกจิ หากไม่มเีวบ็ไซต์ 

เป็นของตนเองให้ประกาศทีห่น้าเวบ็ไซต์ของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทอืน่ 

ทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเวบ็ไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง  

การคาํนวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง 



เงือ่นไขการประกาศ (ต่อ) 

 ระยะเวลาทีป่ระกาศ 

 กรณีการจัดหาทีม่กีารประกาศเชิญชวน 

                การจัดหาทีม่กีารประกาศเชิญชวน ได้แก่ วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ วธีิประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนิกส์ วธีิการสอบราคา การจ้างทีป่รึกษา โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิประกาศ เชิญชวนทัว่ไป หรือวธีิอืน่ใด 

อนัมลีกัษณะทีต้่องประกาศเชิญชวนให้มกีารแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ

รายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการคาํนวณราคากลาง ดงันี ้

                (1) กรณีมกีารนําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเผยแพร่เพือ่รับฟัง 

ความคดิเห็น ให้ประกาศพร้อม กบัร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างดังกล่าว  

                (2) กรณีไม่มกีารนําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเผยแพร่ 

เพือ่รับฟังความคดิเห็น ให้ประกาศพร้อมกบัการประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 

                 



เงือ่นไขการประกาศ (ต่อ) 

 ระยะเวลาการปลดประกาศ  

                 เม่ือหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการประกาศรายละเอยีดการข้อมูล

ราคากลางและการคาํนวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจ

ปลดประกาศได้ดังนี ้

                (1) เม่ือผู้มีอาํนาจอนุมัติการส่ังซ้ือส่ังจ้าง ได้มีคาํส่ังรับคาํเสนอซ้ือ 

หรือจ้างแล้ว หรือ  

                (2) เม่ือพ้น 30 วนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลหรือ 

ผู้มีอาํนาจหน้าทีพ่จิารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอาํนาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง  

                ทั้งนี ้แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกาํหนดก่อน 



เงือ่นไขการประกาศ (ต่อ) 

กรณกีารจัดหาทีไ่ม่มีประกาศเชิญชวน 

           การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง  ให้ประกาศภายใน  

3 วันทําการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรือ

อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง  

         ระยะเวลาการปลดประกาศ  

           เม่ือหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคา

กลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลด

ประกาศเม่ือได้ประกาศครบ 30 วนัแล้ว  



  แหล่งทีม่าของราคากลาง (อ้างองิ) ให้ระบุแหล่งทีม่าของราคาหรือวธีิคํานวณ

ราคาทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความใน

พระราชบัญญัตนีิก้าํหนด เช่น ... 

      กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุช่ือบริษัท ห้าง

หุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี ้

การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณ

ลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณี

มน้ีอยกว่า 3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างองิให้ดาํเนินการ ดงันี ้

              - กรณีการจัดหาทีม่กีารประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลีย่เป็นราคาอ้างองิ  

            - กรณีการจัดหาทีไ่ม่มปีระกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาตํา่สุดเป็นราคาอ้างองิ 

ตวัอย่างคาํอธิบาย จากแบบ บก. 06 



ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง 

การตรวจรับพสัดุ 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ทาํรายงานขอซ้ือ/จ้าง 

ดําเนินการจัดหา 

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ   

(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลอืก วธีิเฉพาะเจาะจง) 

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง 

ผู้มอีาํนาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง  
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (2) ผู้มอีาํนาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

 
 

การทาํสัญญา 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ประกาศเผยแพร่แผนฯ   

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ขอบเขตของงาน/spec. 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท) 

 



ผูมี้อํานาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 
o ผูมี้อํานาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุโดยวิธีใด ตาม

พระราชบญัญติัน้ี จะเป็นผูดํ้ารงตําแหน่งใด และภายใน

วงเงินเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่รฐัมนตรีกําหนด 

o วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
• หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

ระเบยีบฯ ขอ้ 84 85 และ 86 

• ผูมี้อํานาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 200 ลา้นบาท 

o วิธีคดัเลือก 

o วิธีเฉพาะเจาะจง 

• หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

• หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

• ผูมี้อํานาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 100 ลา้นบาท 

• ผูมี้อํานาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 50 ลา้นบาท 

ผู้มอีาํนาจเหนือช้ันขึน้ไปอกีหน่ึงช้ันให้เป็นไปตามบญัชีแนบท้ายระเบยีบนี ้

รฐัวิสาหกิจใด จะกําหนดแตกต่าง ใหเ้สนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวินิจฉยั  

เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหร้ายงาน สตง. ทราบดว้ย 
ขอ้ 88 
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พ.ร.บ. 

มาตรา 15  

ขอ้ 87 
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การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (1) 
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน

ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐ 

ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง

กาํหนด และใหปิ้ดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี 

ปิดประกาศของหน่วยงาน 

ของรัฐนั้นดว้ย  

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่

แผนฯโครงการใดในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ

ดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในโครงการน้ันได้ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

แผนการจัดซ้ือ 

จัดจ้างประจําปี 

ให้ประกอบด้วยรายการ 

อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

1. ช่ือโครงการ 

ที่จะจัดซ้ือ 

จัดจ้าง 

2. วงเงนิท่ีจะ

จัดซ้ือจัดจ้าง

โดยประมาณ 

3. ระยะเวลา 

ที่คาดว่าจะ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

4. รายการอืน่

ตามที่

กรมบัญชีกลาง

กาํหนด 
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แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.11)  

            เวน้แต่ 
    1. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

• กรณีจําเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค) 

• กรณีพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ) 

    2. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• กรณีทีม่ีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงตาม ม. 56(2)(ข) 

• กรณีจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินตาม ม.56(2)(ง) 

• กรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ) 

    3. งานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• กรณีทีม่ีวงเงินค่าจา้งตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงตาม ม.70(3)(ข) 

• กรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.70(3)(ฉ) 

    4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• กรณีทีม่ีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.82(3) 
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ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 20 

        “การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้งในครัง้เดียวกันเพือ่ใหว้ธีิการซ้ือหรือจา้งหรือ

อาํนาจในการสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป  

จะกระทาํมไิด ้ 

        กรณใีดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง 

ใหพ้จิารณาถงึวตัถุประสงคใ์นการซ้ือหรือจา้งครัง้นัน้  

และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นสาํคัญ 
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แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย 

         ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  ข้อ 20  

         การจะพจิารณาว่าเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพจิารณาจากหลกัเกณฑ์

ดงันี ้กล่าวคอื มกีารแบ่งวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ในคร้ังเดยีวกนัออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มี

เหตุผลความจําเป็น ทาํให้ 

         (1) วธีิการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป เช่น วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างซ่ึงจะต้อง

ดาํเนินการโดยการเชิญชวนทัว่ไปแล้วไปดาํเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ  

         (2) อาํนาจในการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป เช่น แบ่งวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างแล้ว 

วธีิการซ้ือหรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยงัคงเป็นวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปอยู่ แต่อาํนาจส่ังซ้ือ

หรือส่ังจ้าง ในแต่ละคร้ังเปลีย่นจากผู้มีอาํนาจเหนือขึน้ไปช้ันหน่ึง มาเป็นของหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

  

กองการพสัดุภาครัฐ 



  ทั้งนี ้การแบ่งวงเงนิในการซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดยีวกนัออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงมี 

ผลทาํให้การซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไปนี ้หรือมผีลทาํให้อาํนาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง

เปลีย่นแปลงไปนี ้จะต้องพจิารณาในขณะทีเ่ร่ิมดาํเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง มใิช่พจิารณา

จากผลของการดําเนินการ 

          (3) คาํว่า “ในคร้ังเดยีวกนั” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหน่ึง น้ัน มุ่งหมายถึง 

การจัดหาพสัดุควรจะจัดซ้ือหรือจัดจ้างคร้ังเดยีว ดงัน้ัน กรณีการได้รับอนุมตัจิัดสรร 

เงนิงบประมาณในคร้ังเดยีวกนั หากไม่มเีหตุผลประการใดทีท่าํให้หน่วยงานของรัฐ 

ไม่สามารถดาํเนินการในคร้ังเดยีวกนัได้แล้ว 

              หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังเดยีวกนั หากหน่วยงานของรัฐ

ได้แยกการดาํเนินการจนมผีลทําให้วธีิการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป หรือเพือ่ให้อาํนาจ

ส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปลีย่นแปลงไป กรณีจะเป็นการดาํเนินการทีไ่ม่ชอบด้วยระเบียบฯ  

  

แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย (ต่อ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน 14,070,000 บาท ซ่ึงประกอบ 

ไปด้วย 2 กจิกรรม คอื  

 (๑)  การซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ (งานซ้ือ) เป็นเงนิทั้งหมด 8,180,000 บาท  

 (๒) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (งานจ้าง) เป็นเงนิ 5,890,000 บาท 

  

 หน่วยงานจึงขอหารือว่า จากวงเงนิงบประมาณ จํานวน 14,070,000 บาท 

หน่วยงานจะจัดหาแยกเป็น 2 รายการ ภายใต้งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จํานวน 

8,180,000 บาท และภายใต้วงเงนิงบลงทุนจัดหาประเภททีด่นิส่ิงก่อสร้าง  

(ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร) จํานวน 5,890,000  บาท และได้หรือไม่ การจัดหาแยก 

ในลกัษณะนี ้จะเข้าข่ายเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างตามระเบียบหรือไม่  

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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แนววนิิจฉัย 

 หากปรากฏข้อเทจ็จริงตามทีห่น่วยงานแจ้งมาว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 14,070,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 2 กจิกรรม คอื จัดหาครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์  

เป็นเงนิ 8,180,000 บาท และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจํานวน 5,890,000 บาท ซ่ึงเป็น

การจัดซ้ือและจัดจ้างภายใต้งบลงทุนประเภททีด่นิและส่ิงก่อสร้าง จึงเป็นการจัดซ้ือจัดจ้าง

ต่างประเภทกนั  

 กรณีนี ้จึงไม่เป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างตามความหมายของระเบียบฯ  

ข้อ ๒๐ วรรคหน่ึง แต่อย่างใด และสามารถแยกจัดหาเป็นสองประเภทตามความประสงค์

ดงักล่าวได้ 

   

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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การจัดทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21) 

 ในการซ้ือหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง  รวมทั้งกาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ  

 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 

คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทําแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้าง หรือจะดําเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างกไ็ด้ 

 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ 

ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนด 

ตามความจําเป็นและเหมาะสม   

 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

 การพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีคดัเลือก  

ใหคํ้านึงถงึประโยชนส์าธารณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

 คํานึงถงึเกณฑร์าคา และ เกณฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

      1. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการใชง้าน 

      2. มาตรฐานสินคา้หรือบริการ 

      3. บริการหลงัขาย 

      4. พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

      5. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

      6. ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน 

      7. เกณฑอ่ื์นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 กรณตีาม 4. ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง อยา่งนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีส่รา้งนวัตกรรมหรือพสัดุทีอ่นุรักษ์พลงังานหรือสิ่งแวดลอ้ม 

มาตรา 
65  
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43 

Specification 

วตัถุ 
ประสงค ์

เทคนิค 
คุณภาพ 

   หา้ม กาํหนดใกลเ้คียงยีห่อ้ใด 

ยีห่อ้หนึง่ หรือของผูข้ายรายใด 

รายหนึง่โดยเฉพาะ 

 

  เวน้แต่ มยีีห่อ้เดียว หรือตอ้งใช้

อะไหล่ของยีห่อ้ใด ใหร้ะบุยีห่อ้นัน้

ได ้

หลกัเกณฑที์ต่อ้งคํานงึถงึ 

การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ (ตาม พ.ร.บ. มาตรา 9)  



หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

วรรคสาม 

 “ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 

ซ่ึงอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ 

ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกําหนดนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงาน

ของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก 

ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์” 

วรรคส่ี 

 “เม่ือพจิารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐใช้ในการพจิารณาแล้วการ

พิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน

ของรัฐเลอืกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บันทึกผลการพจิารณาดงักล่าว” 

วรรคห้า 

 “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของ 

แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย” 

มาตรา 
65  
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เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

45 

 การซ้ือหรือจา้งท่ีมีการกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุท่ีเป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี

เพียงพอตามความตอ้งการใชง้าน และเป็น

ประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐัแลว้ 

• สามารถใชเ้กณฑร์าคา 

• ผูท่ี้เสนอราคาตํา่สุดเป็นผูช้นะ 

  หรือเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลือก 

การซ้ือหรือจา้งท่ีมีความซบัซอ้น มีเทคโนโลยีสูง 

หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นตอ้งคดัเลือกพสัดุมี

คุณภาพดีตามความตอ้งการใชง้านของหน่วยงาน

ของรฐันั้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐั

มากท่ีสุด 

• สามารถใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น 

ตามมาตรา 65 วรรคหนึง่ ได ้

• ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัถูกตอ้ง 

ครบถว้น ซ่ึงไดค้ะแนนรวมสูงสุดเป็นผูช้นะ 

• หากไม่อาจเลือกใชเ้กณฑอ่ื์นประกอบ 

จําเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียว ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา 

การซ้ือหรือจา้งท่ีมีการกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะท่ีจะตอ้งคํานึงถงึเทคโนโลยีของพสัดุหรือ

คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอ 

ท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหมี้ปัญหา 

ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

• ใหก้ําหนดเป็นเงือ่นไขใหมี้การยืน่ขอ้เสนอ 

ดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนแยกมาต่างหาก 

• ใหพ้ิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอที่มีคุณสมบติั

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของ

รฐั ซ่ึงไดค้ะแนนขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน

ผ่านเกณฑข์ั้นตํา่ตามที่หน่วยงานของรฐักําหนด 

• แลว้ใหด้ําเนินการตาม 1. หรือ 2. ต่อไป 

ระเบยีบฯ 

ขอ้ 83  



Price Performance : ตัวอยาง 

ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คะแนน รวม 

ราคา 60 100 60 

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 60 18 

บริการหลังการขาย 10 70 7 

85 

บริษัท ก. เสนอราคา ดวยวงเงิน 900,000 บาท 

ตวัช้ีวดั นํา้หนัก คะแนน รวม 

ราคา 60 90 54 

ขอเสนอดานเทคนิคฯ 30 80 24  

บริการหลังการขาย 10 100 10 

88 

บริษัท ข. เสนอราคา ดวยวงเงิน 920,000 บาท  

46 



 

การจัดทาํรายงานขอซ้ือขอจ้าง ข้อ 22 

 

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องทาํรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง** 

      

47 

หลักการ 

เจ้าหน้าที ่

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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o รายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง 
ระเบยีบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงัน้ี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้งซ้ือหรือจา้ง  

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสรา้งที่จะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี 

ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง  

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว 

ใหร้ะบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งนั้น 

กําหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ  

วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น  

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

 ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน 
48 



กรณีไม่อาจทํารายงานตามปกติได ้ไดแ้ก่  

การซ้ือหรือจา้งกรณีจําเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ที่ไม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1)(ค)  

หรือกรณีมีความจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน 

 ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2)(ง) 

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อาจทํารายงานตามปกติได ้

ใหเ้จา้หนา้ที่ หรือผูที้่รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนั้น         

 จะทํารายงาน ตามวรรคหนึง่ 

 เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได ้

2 

3 

กฎกระทรวง กําหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

วิธีปฏิบติั 

1 

ขอ้ยกเวน้ ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ   ขอ้ 22 วรรคสอง 
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(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา  

(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก  

(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ขอ้ 25  
 ระเบยีบฯ ขอ้ 25 การซ้ือหรือจา้งแต่ละครั้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง” เพือ่ปฏิบติัการตามระเบยีบนี้  พรอ้มกบักาํหนดระยะเวลา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ  

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะ  

รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ถา้มีเหตุที่ทําใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาขยายเวลาใหต้ามความจําเป็น 

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ 
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   ประธาน 1 คน 

   กรรมการอย่างน้อย 2 คน 

แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ  

พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ 

หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นสําคญั 

        ในกรณจีําเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง 

บุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จํานวนกรรมการทีเ่ป็น 

บุคคลอืน่จะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหน่ึง 

  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ข้อ 26) 
กองการพสัดุภาครัฐ 

51 



          ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล

การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก 

เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ 

         คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น

กรรมการด้วย 

  

ข้อห้าม  การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ 
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การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27) 

 องค์ประชุม 
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง  

  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง 

มตกิรรมการ 
 
- ถือเสียงข้างมาก 

- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง 

   เพิม่อกี 1 เสียง 

 

ยกเว้น 
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

- ต้องใช้มติเอกฉันท์ 

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  

ให้ทาํบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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o วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ที่มีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขท่ีกําหนด 

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

(ม.55(1)) 

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการที่มี

คุณสมบติัตรงตามที่กําหนด 

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย  

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ  

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติั

ตรงตามกําหนดนอ้ยกว่า 3 ราย 

(ม.55(2)) 

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติั

ตรงตามท่ีกําหนด 

รายใดรายหนึง่ 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง 

(ม.55(3)) 
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มาตรา 56 ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่......... 

1.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Market : 

e-Market) 

ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไปท่ี

เป็นสินคา้ไม่ซบัซอ้น มี

มาตรฐานซ่ึงไดก้าํหนด

ประเภทสินคา้ไวใ้น e-Catalog  

2.วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Bidding :              

e-Bidding) 

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป 

เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้น 

 e-Catalog 

3.วิธีสอบราคา 

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป 

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้

กระทําไดเ้ฉพาะกรณีหน่วยงาน

ของรฐัมีท่ีตั้งอยู่ในพื้ นท่ีมี

ขอ้จํากดัในการใชส้ญัญาณ

อินเตอรเ์น็ตทําใหไ้ม่สามารถ

ดําเนินการดว้ยวิธี 

 e-Market/ e-Bidding โดยให้

ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นไวด้ว้ย 

o วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป สามารถกระทําได ้3 วิธี ตามระเบยีบฯ ขอ้ 29 
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มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน  

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลอืก 

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลอืก 

(ข) พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ 

โดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรือมคีวามชํานาญเป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและ

ผู้ประกอบการมจีํานวนจํากดั 

(ค) มคีวามจําเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้  

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจํากดัทางเทคนิคทีจ่ําเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ 

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมัน่คง

ของประเทศ  

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ําเป็นถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ 

(ซ) กรณอีืน่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 56 (1) การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลอืก 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลอืก หรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคดัเลอืก 

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง 

ไม่เกนิวงเงนิตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

(ค)  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจําหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ

โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอืน่ที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง)  มีความจําเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาติพบิัตภัิยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ

ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลอืกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจทําให้เกดิความเสียหายร้ายแรง  

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ  

โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง            

(ซ) กรณอีืน่ที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) 



ผูค้า้ 

กรอกขอ้มูลสินคา้ 

- รหสัสินคา้ 

(UNSPSC) 

- คุณสมบติั 

 Market 

หน่วยงานของรฐั 

กําหนดสินคา้ 

- คุณสมบติัสินคา้  

- จํานวน 

กําหนดคุณสมบติัผูค้า้ 

(ตามตวัอย่าง) 

เสนอราคาตามวนัเวลา 

ที่กําหนดผ่านระบบ e-GP 

• ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  

ใหเ้สนอราคาครั้งเดียว 

• เกิน 5 ลา้นบาท เสนอ

ราคาไดห้ลายครั้งภายใน 

30 นาที 

 

ประกาศข้ึนเว็บไซต ์

ผูค้า้ฯ 

ที่ 

สนใจ 

แผนผงั e - market 

งานพสัดุ วนัรุ่งข้ึนตรวจสอบเอกสารเสนอราคาแลว้เสนอ หวัหนา้หน่วยงาน 

ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา 

2 

4 

e-Catalog 

ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

กรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP) 

จะส่งประกาศไปยงัผูค้า้ท่ีลงทะเบียน

ไวต้ามประเภทสินคา้ท่ีประกาศซ้ือ 

3 
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จดัทําประกาศ 



วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) 

 วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การซ้ือหรือจ้างท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุท่ีไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน และ 

ได้กาํหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า(e – catalog) โดยให้ดาํเนินการในระบบ 

ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e –market) ตามวธีิการท่ี

กรมบัญชีกลางกาํหนด  ซ่ึงสามารถกระทําได้  2 ลกัษณะ ดงันี ้

 

 (1)  การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง  

ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

 (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การซ้ือหรือจ้าง 

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท 

 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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- การเสนอราคากาํหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ 

- การกาํหนดวนัเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลงกาํหนดวนัเสนอราคา 

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  

  วงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000 บาท  

 

ผู้ประกอบการดาํเนินการดงันี ้

 - เมือ่ถึงกาํหนดวนัเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กาํหนด   

(เวลา 8.30 -16.30น.)  เพือ่เสนอราคาผ่านระบบ   

 - เมือ่เสนอราคาแล้วต้องยนืยนัการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้เพยีง 

คร้ังเดยีวเท่าน้ัน 

 

 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การเสนอราคา ด้วยวธีิ e – market (ข้อ 37) 



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

 วงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท 

 

ผู้ประกอบการ ดาํเนินการดงันี ้

     - เมือ่ถึงกาํหนดวนัเสนอราคา และประสงค์จะเสนอราคา ให้ผู้ประกอบการ 

เข้าสู่ระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ โดยต้องลงทะเบียนก่อนเร่ิมกระบวนการเสนอราคา 

ภายในเวลา 15 นาท ีพร้อมทั้งให้ทาํการทดสอบระบบเป็นเวลา 15 นาท ี 

     - กระบวนการเสนอราคา ให้เสนอราคาภายในเวลา  30 นาท ี โดยจะเสนอราคา 

กีค่ร้ังกไ็ด้ 

 

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



การพจิารณาผลการเสนอราคา (ข้อ 38) 

กรณมีผู้ีเสนอราคา

หลายราย 
กรณมีผู้ีเสนอราคารายเดยีว กรณไีม่มผู้ีเสนอราคา 

   ให้เสนอความเห็นให้ 

ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ

ราคาตํา่สุด กรณมีีผู้

เสนอราคาตํา่สุดเท่ากนั 

หลายราย ให้พจิารณา 

ผู้ที่เสนอราคา 

ในลาํดบัแรก 

พจิารณาแล้ว 

เห็นว่า มีความ

เหมาะสมและ 

เป็นประโยชน์ต่อ

ราชการ ให้เสนอ

ความเห็นให้ 

รับราคา 

พจิารณาแล้ว 

เห็นว่า ไม่ม ี

ความเหมาะสม

และไม่เป็น

ประโยชน์ต่อ

ราชการ  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ

ความเห็นเพือ่ยกเลกิ  

และดาํเนินการใหม่  

หรือใช้วธีิคดัเลอืก 

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 

หรือวธีิเฉพาะเจาะจง  

ตามมาตรา 56 (2) (ก)  

 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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เจ้าหน้าทีร่ายงานผลการพจิารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร 

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่

เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ 

และผู้มอีาํนาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือ 

ส่ังจ้างแล้ว 

 

   ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีป่ระกาศผลผู้ชนะฯ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานฯ และ

ปิดประกาศ ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ

หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 

ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ไม่เห็นชอบ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีช้ี่แจง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ยกเลกิ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การรายงานผลการพจิารณา  (ข้อ 41) 



ผูค้า้ฯ 

 

 

 

 

 

ร่างประกาศ 

ประกวดราคา ฯ 

จดัทํา 

ผูป้ระกอบการ 

เผยแพร่ 

ประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผล 

ประกาศผล 

ผูช้นะราคา 

แผนผงั e-Bidding 

หน่วยงาน 

ของรฐั 

การวิจารณ ์ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน 

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลา้น จะใหวิ้จารณห์รือไม่ก็ได ้

วงเงินเกิน 5 ลา้นข้ึนไป  ตอ้งใหวิ้จารณ ์

1 

2 

3 

6 

ดาวนโ์หลดเอกสาร 

(กรณีขายเอกสาร ตอ้งซ้ือ

เอกสารประกวดราคาก่อน 

จึงจะดาวนโ์หลดได)้ 

วงเงินเกิน 5 ลา้น ตอ้งวาง
หลกัประกนัการเสนอราคา 
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4 

 วิจารณ ์ เสนอราคาผ่านระบบ 

 

5 



วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 

 e - bidding) 

  

 

 

 

 

     การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท  

และเป็นสินค้าหรืองานบริการทีไ่ม่ได้กาํหนดรายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  

(e – catalog) โดยให้ดาํเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)  

ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

 

 

 

 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือ่รับฟัง

ความคดิเห็นฯ 
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ) 

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ  

เพือ่รับฟังความคดิเห็นฯ 

 วงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงาน

ของรัฐทีจ่ะให้มกีารเผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้ 

 วงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ 

            รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่าํหนด ให้เสนอ

ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้

รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย 

กองการพสัดุภาครัฐ 

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง  
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หัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่าํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

การรับฟัง 

ความคดิเห็น 

ไม่มีผู้เสนอ 

ความคดิเห็น 

 มีผู้เสนอ 

ความคดิเห็น 

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 

เผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นฯ 
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ) 

นําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ

ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 

 ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ เพือ่ให้ผู้ประกอบการ 

มีความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้างโดยตรง 

โดยเปิดเผยตวั 

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (2) 
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กองการพสัดุภาครัฐ 



ไม่ควรปรับปรุง 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดทาํรายงานพร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ เมือ่ได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ

หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดาํเนินการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ  

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

เมือ่ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดทาํ

รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่นําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ

หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปรับปรุง  

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ 

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น 

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

 กรณมีผู้ีเสนอ 

ความคดิเห็น 

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (3)  
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 -กรณมีผู้ีมคีวามคดิเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ร่วมกบัผู้มหีน้าทีรั่บผดิชอบร่างของเขต 

ของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

พจิารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่ 

ปรับปรุง 



ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ 

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51) 

 

  

 

 

วงเงนิทีจ่ัดหา 

ระยะเวลาในการเผยแพร่

เอกสารฯ 
(ให้คาํนึงถงึระยะเวลาในการให้

ผู้ประกอบการเตรียมจดัทําเอกสาร 

เพือ่ยืน่ข้อเสนอด้วย) 

 

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 

   รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่าํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  

เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย 
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                เมือ่ส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี ้

 (๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย

ผ่านทางระบบจํานวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไว้ในใบเสนอราคา

และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกแผ่น 

 (2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา

ต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย 

หรือเอกสารหรือรายละเอยีดทีก่าํหนดให้จัดส่งในภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้ว

คดัเลอืกผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

ถูกต้อง มคุีณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทีม่รีายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ 

ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) 

  

 คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกไ็ด้  

แต่จะให้ผู้ยืน่ข้อเสนอเปลีย่นแปลงสาระสําคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหากคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคุีณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐได้

กาํหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน 

 ในกรณีทีผู้่ยืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐ

กาํหนด  ในส่วนทีมิ่ใช่สาระสําคญั และความแตกต่างน้ันไม่มีผลทาํให้เกดิการได้เปรียบ

เสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธ์ิผู้ยืน่ข้อเสนอ

รายน้ัน 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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 (3) คดัเลอืกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอทีถู่กต้อง และ

พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดในประกาศและเอกสาร

ประกวดราคา โดยให้จัดเรียงลาํดับผู้ทีเ่สนอราคาตํา่สุด หรือได้คะแนนรวม

สูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย 
       ในกรณทีีผู้่ยืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ไม่ยอมเข้าทาํสัญญาหรือ

ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่าํหนดตามเอกสารประกวดราคา  

ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาตํ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไป

ตามลาํดับ แล้วแต่กรณ ี
      
    

กองการพสัดุภาครัฐ 
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2)  



 (4) จัดทาํรายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้

ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี ้
       (ก) รายการพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 
       (ข) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                            ทุกราย 
       (ค) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอทีผ่่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ 

                            ร่วมกนั 
       (ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
       (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยืน่

ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา    

    

กองการพสัดุภาครัฐ 
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2)  



  เมือ่พจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ียืน่ข้อเสนอเพยีง

รายเดยีวหรือมผู้ียืน่ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาํหนดใน

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน  

แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ

ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคา 

กบัผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน และจัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ 

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ตอ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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 กรณีไม่มผู้ีเสนอราคาหรือมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนด  

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ยกเลกิและ

ดาํเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้ว

เห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ดาํเนินการ

ซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตาม

มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้  

 เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกหรือ

วธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่ 

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ตอ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 

75 



 เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล 

การพจิารณา และผู้มอีาํนาจอนุมตัส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กาํหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

กองการพสัดุภาครัฐ      การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
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มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน  

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลอืก 

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลอืก 

(ข) พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ 

โดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรือมคีวามชํานาญเป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและ

ผู้ประกอบการมจีํานวนจํากดั 

(ค) มคีวามจําเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้  

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจํากดัทางเทคนิคทีจ่ําเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ 

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมัน่คง

ของประเทศ  

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ําเป็นถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ 

(ซ) กรณอีืน่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 56 (1) การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลอืก 
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   - เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ

รายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้  

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

ดาํเนนิการดงัต่อไปนี้  

วิธีคดัเลือก  



(ก) (ง) 

กองการพสัดุภาครัฐ 
หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืก 

 จัดทาํหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตัติรงตามทีก่าํหนด 

ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้คาํนึงถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้า 

ยืน่ข้อเสนอ และจัดทาํบญัชีรายช่ือผู้ประกอบการทีเ่ชิญชวน 

 การยืน่ซองข้อเสนอ จ่าหน้าถงึประธานคณะกรรมการ และยืน่โดยตรงกบั

หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา 

 หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการได้มีหนังสือ 

เชิญชวนเท่าน้ัน พร้อมจัดทาํบญัชีรายช่ือผู้มายืน่ข้อเสนอ                                               

 เมื่อพ้นกาํหนดเวลายืน่ซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุ

ตวัอย่างตามเงือ่นไขทีก่าํหนดเพิม่เตมิ  

 เมื่อถงึกาํหนดวนั เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ คกก.เปิดซองข้อเสนอและ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคน 

ลงลายมือช่ือกาํกบัเอกสารทุกแผ่น 
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(ก) (ง) 

กองการพสัดุภาครัฐ 
หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืก (ต่อ) 

 

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอ

ราคาต่าง ๆ ของผู้ยืน่ข้อเสนอราคา ทีถู่กต้องตามทีก่าํหนดไว้ในเอกสาร

เชิญชวน และพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอตามทีก่าํหนด โดยจัดเรียงลาํดับ

ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย 

              ในกรณรีายทีค่ดัเลอืกไว้ไม่ยอมเข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลง  

       ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาตํ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด 

       รายถัดไปตามลาํดับ 

 จัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่
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วิธีเฉพาะเจาะจง  



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลอืก หรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคดัเลอืก 

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง 

ไม่เกนิวงเงนิตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

(ค)  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจําหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ

โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอืน่ที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง)  มีความจําเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาติพบิัตภัิยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ

ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลอืกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจทําให้เกดิความเสียหายร้ายแรง  

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ  

โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง            

(ซ) กรณอีืน่ที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ดาํเนนิการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัทําหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัตรงตาม

เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐักาํหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้าํเนนิการดงัต่อไปนี้  

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก 

 

ขอ้ 78 (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก) 

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรงหรือจาก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายืน่เสนอราคา 

- ทั้งนี้  หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ีประมาณได ้หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทําได ้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

(ค) มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติั

โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นตวัแทนจําหน่าย

หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอื่นทีจ่ะใชท้ดแทนได ้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ค) (ง)  

o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้ง

นั้นโดยตรงมายืน่เสนอราคา 

o หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคา 

ในทอ้งถิน่ หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง 

เท่าที่จะทําได ้

(ง) มีความจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุ 

โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยั 

หรือภยัธรรมชาติ และการจดัซ้ือจดั

จา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือ

วิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจทําใหเ้กิดความเสียหาย

รา้ยแรง 
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

(จ) เป็นพสัดุท่ีเกีย่วพนักบัพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความ

จําเป็นตอ้งจัดซ้ือจัดจา้งเพิม่เติม 

โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจา้ง

เพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้ 

ขอ้ 78 (ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (จ) 

-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

ซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ 

- เพือ่ขอใหมี้การซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาท่ีตํา่กว่า 

หรือราคาเดิมภายใตเ้งื่อนไขท่ีดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึง 

ถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

ต่อหน่วยงานของรฐั 

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด 

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน 

ของต่างประเทศ 

ขอ้ 78 (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ใหด้ําเนินการ 

โดยวิธีเจรจาตกลงราคา 

(ช) ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้ง 

ท่ีจําเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 

 

 ขอ้ 78 (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ช) ใหเ้ชิญ

เจา้ของท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า 

ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทําได ้
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78 

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีกําหนด        

ในกฎกระทรวง 

 

กฎกระทรวง  กาํหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและกาํหนดวิธีการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร 

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส 

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา 

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม 

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ 

(2) จดัทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหน้าํความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 



การดําเนนิการโดยวิธีตกลงราคา (1)  
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วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่ 

เจา้หนา้ที ่

หวัหนา้เจา้หนา้ที ่

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

รายงานขอซ้ือขอจา้ง 
(ขอ้ 22) 

1 

5 

4 

6 ส่งมอบพสัดุ 

ซ้ือ/จา้ง 

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24) 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ 

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท) 

 ผูป้ระกอบการ 

2 



ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ข้อ 79 
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ขอ้ยกเวน้ 

วิธีการ 

 กรณีจําเป็นเร่งด่วน 

 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน 

 ดําเนนิการตามปกติไม่ทนั 
  

 เจา้หนา้ที ่หรือ ผูร้บัผิดชอบดาํเนนิการไปก่อน 

 รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

 เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว 

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั  

   

การดําเนนิงานโดยวิธีตกลงราคา 
(2) 

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง 



1. วธีิ 

ประกาศ 

เชิญชวนทั่วไป 

2. วธีิ 

คดัเลอืก 

3. วธีิ 

เฉพาะเจาะจง 

การทีห่น่วยงานของรัฐ 

เชิญชวนทีป่รึกษาทัว่ไป

ทีม่คุีณสมบัตติรงตาม

เงือ่นไขทีก่าํหนดเข้ายืน่

ข้อเสนอ 

การทีห่น่วยงานของรัฐ 

เชิญชวนเฉพาะทีป่รึกษาทีม่ี

คุณสมบัตติรงตามทีก่าํหนด

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า  3 รายให้

ยืน่ข้อเสนอ  

เว้นแต่  มทีีป่รึกษาทีม่ี

คุณสมบัต ิตรงตามทีก่าํหนด

น้อยกว่า 3 ราย 

การทีห่น่วยงานของรัฐเชิญชวนทีป่รึกษาทีม่ี

คุณสมบัตติรงตามทีก่าํหนดรายใดรายหน่ึง 

ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจา

ต่อรองราคา 

งานจ้างทีป่รึกษา ทาํได้ 3 วธีิ 
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กองการพสัดุภาครัฐ 



หลกัเกณฑ์วธีิการจ้างทีป่รึกษาฯ  มาตรา 70 

วธีิประกาศ 

เชิญชวนท่ัวไป 

ม.70 (1) 

วธีิคดัเลอืก 
ม.70 (2) 

 

วธีิเฉพาะ  

เจาะจง 
ม.70 (3) 

 

 

- ใช้กบังานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลกัษณะ 

เป็นงานประจํา หรือมาตรฐานวชิาชีพ  

และมีที่ปรึกษาซ่ึงสามารถทํางานน้ันได้ 

เป็นการทั่วไป 

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  

แต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอ 

ไม่ได้รับการคดัเลอืก 

(ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 

หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ ไม่เหมาะที่จะ

ดาํเนินการโดยวธีิประกาศเชิญชวน

ทั่วไป 

(ค) งานจ้างที่มีปรึกษาในงานที่จะ 

จ้างน้ันจํานวนจํากดั 

(ง) กรณอีืน่ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลอืก  

หรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้ว แต่ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ หรือ

ข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลอืก  

(ข) การจ้างทีม่วีงเงินค่าจ้างคร้ังไม่เกนิวงเงนิ

ตามทีก่าํหนดไว้ในกฎกระทรวง  

(ค) งานทีจ่าํเป็นต้องจ้างทีป่รึกษารายเดมิ 

ทาํต่อจากงานทีไ่ด้ทาํไว้แล้ว  เน่ืองจาก 

เหตุผลทางเทคนิค  

(ง) งานทีม่ทีีป่รึกษาในงานทีจ่ะจ้างน้ัน 

จาํนวนจาํกดั และวงเงินค่าจ้างคร้ังหน่ึง 

ไม่เกนิวงเงินตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

(จ) งานจ้างทีป่รึกษาในงานทีจ่ะจ้างน้ันเพยีงรายเดยีว 

(ฉ) งานทีม่คีวามจาํเป็นเร่งด่วนหรือ 

ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิหากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือ 

ความมัน่คงของชาต ิ 

(ช) กรณอีืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

กองการพสัดุภาครัฐ 



เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอในงานจ้างทีป่รึกษา 

         4. ประเภท

ของทีป่รึกษาทีรั่ฐ

ต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน 

2. วธีิการ

บริหารและ

ปฏิบัตงิาน 

  

5. ข้อเสนอทางด้าน

การเงนิ 6. เกณฑ์อืน่ตามที่กาํหนด

ในกฎกระทรวง 

               การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวธีิคดัเลอืก  นอกจากให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ 

ทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพจิารณาและการให้นํา้หนัก ตามความในมาตรา 76  

ของกฎหมายว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

 

กรณีการจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือ

ดาํเนินงานประจาํหรืองานท่ีมี

มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน  

    ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  

ท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ  

ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน 

ท่ีซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน

เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม

ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด 

1 

2 

   กรณีการจ้างท่ีปรึกษา ท่ีมี 

ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก 

   ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนน 

ด้านคุณภาพมากท่ีสุด 

3 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

•     - ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกผู้ให้

บริการรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคยทราบ

หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 

ตามทีค่ณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ 

• เป็นกรณทีีห่น่วยงาน 

ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการ 

ทีม่คุีณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

ทีก่าํหนด 

• เพือ่ออกแบบงานก่อสร้างทีม่ลีกัษณะ 

พเิศษเป็นทีเ่ชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม 

หรือสถาปัตยกรรมของชาติ 

• งานอืน่ทีก่าํหนดตามกฎกระทรวง 

• ใช้กบังานทีม่ีลกัษณะซับซ้อน

หรือซับซ้อนมาก 

•  ใช้กบัวธีิประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปแล้วไม่ได้ผล 

• กรณเีป็นงานออกแบบหรือใช้

ความคิดหน่วยงานของรัฐไม่มี

ข้อมูลเพยีงพอทีจ่ะกาํหนด

เบือ้งต้นได้ 

       โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ

ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข

ทีก่าํหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย 

ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ 

• ใช้กบังานที่มีลกัษณะ 

ไม่ซับซ้อน 

1. วธีิประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป 
2. วธีิคดัเลอืก 

 

 

3. วธีิเฉพาะเจาะจง 

 

 

4. วธีิประกวดแบบ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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 ในกรณรีาชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค                         

หรือราชการส่วนท้องถ่ินใด  

 ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง                  

หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  

 อาจขอความร่วมมือกบักรมโยธาธิการและผงัเมือง  

 กรมศิลปากร  

 หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ทีมี่หน่วยงานออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้าง ก่อนกไ็ด้ 

 

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง 
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ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 

Call center โทร. 02-270-6400 กด 3 หรือ 

โทร. 0  2127  7000  ต่อ  

4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311 

หรือสอบถามผ่านช่องทาง 

 Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ” 

96 


	ระเบียบกระทรวงการคลัง�ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
	ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. 2560
	กฎกระทรวง มี 9 ฉบับ
	  “การจัดซื้อจัดจ้าง” การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ
	Slide Number 6
	  “สินค้า”
	  “งานบริการ”
	“งานก่อสร้าง”
	 ซ้อมความเข้าใจ�ความหมาย “งานก่อสร้าง”
	 ซ้อมความเข้าใจความหมาย “งานก่อสร้าง”
	 ซ้อมความเข้าใจความหมาย “งานก่อสร้าง”
	“ราคากลาง” ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง
	Slide Number 33
	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21)
	หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
	Slide Number 43
	หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
	Price Performance : ตัวอย่าง
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27)
	 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	Slide Number 55
	การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
	การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	การรายงานผลการพิจารณา  (ข้อ 41)
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
	การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	การดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1) 
	ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 79
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	งานจ้างที่ปรึกษา ทำได้ 3 วิธี
	หลักเกณฑ์วิธีการจ้างที่ปรึกษาฯ  มาตรา 70
	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา
	งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
	Slide Number 95
	Slide Number 96

