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1 
 

ค าน า 
 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 
สิงหาคม 2560 มีผลให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง
หนังสือเวียน กฎ ข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุถูกยกเลิกไปทั้งหมด จะน ามาใช้ได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้ในช่วงเวลาที่ยังมีกฎ ระเบียบ ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล
นั่นเอง 

การที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ขึ้นบังคับใช้ ท าให้ทุกคนต้องศึกษากฎหมายใหม่อย่าง
เร่งรีบ เนื่องจากต้องใช้ปฏิบัติงานในช่วงปลายปีงบประมาณ และมีความยากของกฎหมาย ที่มีทั้งปริมาณ 
ความยุ่งยากซับซ้อน ปัญหาการตีความ ความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่องท่ียังไม่ได้รับค าตอบอีกบางส่วน 
ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (นายสมชาย เจริญอ านวยสุข) ได้สั่งการให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน (ตสน.พก.) ร่วมกับฝ่ายพัสดุ สรุปเนื้อหาในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
เผยแพร่แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง ตสน.พก. ได้ตกลงกับฝ่ายพัสดุในการแบ่งงานกันท า เนื่องจาก ตสน.
ไม่มีสิทธิเข้าดูในระบบ ท าได้เพียงศึกษาจากคู่มือการใช้ระบบที่กรมบัญชีกลางจัดท าขึ้นเท่านั้น ตสน.พก.จึง
อาสาสรุปเนื้อหาจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนฝ่ายพัสดุรับท าในส่วนของการบันทึกในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน้าจอระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานสามารถ
น าไปใช้งานได้ทั้งสองส่วนคือ ทั้งระเบียบและระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง ตสน.พก. และฝ่ายพัสดุ สลก. พก. 
ได้ประสานงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดไว้ชั้นหนึ่งแล้วด้วย 

อนึ่ง การท าสรุปเนื้อหาในครั้งนี้ จัดท าไว้เพียงการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น เนื่องจากเวลาจ ากัด และเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่หน่วยงานใช้ปฏิบัติงานมากกว่าส่วนอื่น และเป็นเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้ ส าหรับ
ส่วนอ่ืน ๆ จะได้จัดท าเพ่ิมเติมต่อไป หวังว่าสรุปเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง หากมี
ข้อผิดพลาดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอความกรุณาแจ้งให้ ตสน.พก.ทราบเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป 

 
 

นางภภัสสร จารุเนตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พก. 
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การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึงการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน (หรือที่ก าหนดในกฎกระทรวง) 

ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐ โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามท่ีก าหนดใน  
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1อาคาร หมายความว่า 
1. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ (เช่น ที่ท าการ โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน) 
2. รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ (เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า)  
3. หรือสิ่งอื่น ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร (เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน) 

สาธารณูปโภค หมายความว่า  
1. งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า บก อากาศ หรือราง  
2. หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซ่ึงด าเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 
 

 

 

 

งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง 

พัสด ุ

วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่นใด  
(รวมงานบริการที่รวมอยู่ด้วย แต่มูลค่า
งานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าสินค้า) 

 

ก่อสร้างอาคาร/สาธารณูปโภค/สิ่งปลูก
สร้างอื่นใด1 = สร้างใหม่ 
+ ซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุง/รื้อถอน/
ท านองเดียวกันต่อสิ่งดังกล่าว  
(รวมงานบริการที่รวมอยู่ด้วย แต่มูลค่า
งานบริการต้องไม่สู งกว่ามูลค่างาน
ก่อสร้างนั้น) งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 

เ พื่ อ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า / แ น ะ น า ด้ า น
วิศวกรรม/กฎหมาย/การเงิน/การคลัง/
สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี/การศึกษาวิจัย/ด้าน
อื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

ง า น จ้ า ง บ ริ ก า ร จ า กบุ คคล
ธรรมดา/นิติบุคคลเพื่ออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

งานจ้างบริการ/จ้างเหมาบริการ/จ้าง
ท าของและการรับขนตาม ปพพ. 
 (ไม่รวมจ้างลูกจ้าง การรับขนในการ
เดินทางไปราชการ จ้างที่ปรึกษา จ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และ
จ้างแรงงาน) 

**** ส าคัญ คือ มาตรา 3 ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พรบ. นี้ **** 
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หน่วยงานของรัฐ 

ราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กร
ตามรธน. หน่วยงานอิสระของรัฐ  
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ฯลฯ 

และหน่วยงานอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

 ขณะนี้คือทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารทุนหมุนเวียน (ก าหนดโดย
กฎกระทรวง ลว. 23 ส.ค. 60) 

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 

อธิบดี/ผวจ./
นายก อบจ.ฯลฯ 

ผู้ว่าการ/
ผู้อ านวยการ/
เลขาธิการฯลฯ  

ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน  

(ของเงินทุน
หมุนเวียนนั้น) 

 

หมายเหตุ : ทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติ
บุคคลอยู่ภายในหน่วยงานของรัฐอยู่
แล้ว จึงอยู่ภายใต้ พรบ.นี้อยู่แล้ว 
(กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และเ งินทุนหมุนเวียนโรงงานใน
อารักษ์) 

,มอบหมาย : 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
(ระเบียบข้อ 4) 

- โดยต าแหน่ง 
     - โดยแต่งตั้ง 

เจ้าหน้าที่ (พรบ.ม.4) 
- โดยต าแหน่ง 

     - โดยแต่งตั้ง 

เป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการ (ข้อ 6) 

ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
(ปลัดกระทรวง/ปลัดกระทรวงต้นสังกัด

ของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงิน
งบประมาณ/ผวจ.ฯลฯ) 

ผู้มีอ านาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง (ข้อ 7) หน.หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอ านาจสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จะมอบอ านาจเป็นหนังสือ – แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได ้
ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน (ค านึงระดับต าแหน่ง 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้รับมอบเป็นส าคัญ) (ส่งส าเนาให้ 
สตง.ทุกครั้ง)  *** 

ต้องรับมอบ + มอบต่อไม่ได้ เว้นแต่ 
1.มอบให้ ผวจ. มอบต่อได้กรณ ี

1.1 มอบรอง/ผช/ป./หน.สรก.ประจ าจังหวัด/ - 
ให้ผวจ.แจ้งให้ผู้มอบอ านาจช้ันต้นทราบด้วย 

1.2 มอบให้คนอ่ืน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้
มอบอ านาจช้ันต้นแล้ว 
2. กห หรือนง.ของรัฐอื่น – ตามกม.เฉพาะ 

เพื่อความคล่องตัว - ใหห้น.หน่วยงานของรัฐมอบอ านาจ
ในการสั่งการและด าเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง – ให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับ 
** ในสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน** 

กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ภาครัฐโดยรวม – หน่วยงานของรัฐใด จะมอบ
อ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างแทนก็ได้  
ให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาการมอบอ านาจให้ สตง. ทราบด้วย (ข้อ 8)  

*** ปัญหาขณะนี้คือ - ราชการส่วนกลางมอบอ านาจให้ ผวจ. ไมไ่ด้ 
เพราะตดิตรง “สังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน” - ต่างสังกัดกัน มอบ
ไม่ได้ -  บก.ก าลังพิจารณายกเว้นอยู่ - รอประกาศ 



3 
 
ค านิยามที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

ราคากลาง = ราคาที่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้ - ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริง – ตามล าดับดังนี้ 

(ก าหนดสอดคล้องกับม.103/7 ของ ปปช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

การบริหารพัสดุ 

การเก็บ 
การบันทึก 

การเบิกจ่าย 

การยืม การตรวจสอบ 

การบ ารุงรักษา 

การจ าหน่าย 

1.ราคาได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คกก.ราคากลาง 
(ตามพรบ.ไม่ใช่ของหน่วยงาน) ก าหนด 

4.ราคาได้จากการ
สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

2.ราคาได้มาจากฐานข้อมูลราคา
อ้างอิงของพัสดุที่ บก.จัดท า 

 

3.ราคามาตรฐานที่ สงป. หรือ นง.
กลางอ่ืนก าหนด 

5.ราคาท่ีเคยซื้อ/จ้าง
ครั้งหลังสุดภายใน 2 

ปีงบประมาณ 

6.ราคาอ่ืนใดตาม
หลักเกณฑ์/วิธีการ/

แนวทางของ นง.รัฐนั้น ๆ 

ขณะนี้มีเพียงงานก่อสร้าง 
อนาคตจะมีเพิ่ม 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง/ค่าจ้างที่
ปรึกษา/IT 

ก าลังก าหนด 
เช่น กระดาษ 
น าไปใช้ได้
เลย (ต่างกัน
ตามท้องถิ่น) 

มี 1 ใช้ 1 ก่อน ไม่มี 1 
มี 2,3 ใช้ 2,3 ไม่มี 1-3 

ใช้ 4,5,6 (ค านึงปย.รัฐ) 

พรบ.น้ีไม่ใช้บังคับแก่ 
1.การจัดซ้ือ/จ้าง ของ รวก.เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
2.การซ้ือ/จ้างยุทโธปกรณ์และบริการเกี่ยวกับความมั่นคงโดยวิธี G to G หรือจากต่างประเทศที่กม.ต่างประเทศก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
3.การซ้ือ/จ้างเพื่อวิจัยและพัฒนา การให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถท าตาม พรบ นี้ 
4.การซ้ือ/จ้างโดยใช้เงินกู้/เงินช่วยเหลือกจากต่างประเทศในระดับรัฐบาลฯลฯ หรือมิใช่ที่สัญญาหรือข้อก าหนดก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
5.ตามข้อ 4 + ใช้ร่วมกับเงินงบประมาณ ซ่ึงก าลังก าหนดสัดส่วนการพิจารณา (สัดส่วนเท่าใด) 
6.การจัดซ้ือ/จ้างของสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานพยาบาลของรัฐ โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผล -โดยไม่ใช้ร่วมกับเงินงบประมาณ -ต้อง

รายงานผลต่อคกก.นโยบายด้วย 
** หน่วยงานต้องท าระเบียบตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ พรบ.นี้ ตราเป็น พรฎ. ตามข้อเสนอของ คกก.นโยบาย** 
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การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ - คล้ายเดิม – (มาตรา 9) 
ถ้า lock spec ผิดกฎหมาย (ก าหนดไว้ในกม.แล้ว) 

 

 
 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ด าเนินการในระบบ e – GP + ใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบ e – GP เป็นเอกสารประกอบการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ก าหนดในระเบียบ  ปี 60 นี้  (ข้อ 9 ) 
ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ข้อ 2 กรณีต่อไปนี้ไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ค านึงถึงคุณภาพ 
เทคนิค 

วัตถุประสงค์ของ
การจัดซื้อ/จ้างพัสดุ

นั้น

ห้ามก าหนดใกล้เคียงกับยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายราย

ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

เว้นแต่ พัสดุตาม
วัตถุประสงค์ที่

จัดหานั้น - มียี่ห้อ
เดียว หรือต้องใช้

อะไหล่ของยี่ห้อใด -
ให้ระบุยี่ห้อได้

(ข้อ 2.1) ไม่ต้องประกาศแผน
ในระบบ 

กรณีได้รับยกเว้น ตาม ม. 11 (1) (2) (3) และ (4) 

(ข้อ 2.2) ไม่ต้องท าจัดซื้อ/จ้างในระบบ 

2.2.1 ราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น – 
วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท 

2.2.2 หน่วยงานอื่น ๆ นอกจาก 2.2.1   – วงเงิน
ไม่เกิน  100,000 บาท 

2.2.3 จัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรค 2 (คือพัสดุ/บริการทั่วไป ไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตาม 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้
ทัน) 

2.2.4 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามด่วน
ที่สุดที่ กค 0421.4/ว 82/28 ก.พ. 56 

*** แต่ถ้าเกินแสนบาท ต้องท าในระบบ เพราะต้อง
เปิดเผยราคากลางตามท่ี ปปช. ก าหนด *** 

2.2.5 กรณีซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 
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การท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ (ม. 11 และ ข้อ 11- 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.วิธีคัดเลือก
1.1 กรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายได้

เชิญชวนทั่วไปไม่ทัน - ตาม ม.56 (1) (ค) 

1.2 ใช้ในราชการลับ/ความมั่นคง - ตาม ม.56 (1) (ฉ) 

2.วิธีเฉพาะเจาะจง
2.1 พัสดุผลิต/บริการท่ัวไป วงเงินตาม

กฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน) - ม.56 (2) (ข)
2.2 จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน เหตุอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ 

หรือโรคติดต่ออันตราย และเชิญชวนท่ัวไปหรือ
คัดเลือกอาจล่าช้าเสียหายร้ายแรง - ม.56 (2) (ง)

2.3 พัสดุท่ีจะขายทอดตลาด - ม.56 (2) (ฉ)

4.การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
4.1 ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน / เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

ล่าช้าเสียหาย  - ม 82 (3)

3.จ้างที่ปรึกษา - วิธีเฉพาะเจาะจง
3.1 วงเงินค่าจ้างตามกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน) - ม. 70

(3) (ข) 
3.2 จ าเป็นเร่งด่วน / เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ล่าช้า

เสียหาย  - ม. 70 (3) (ฉ)

ยกเว้นไม่ต้องท าแผน และประกาศเผยแพร่ ม . 11 (1) (2) (3) และ (4) 

นง.รัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว 

1.เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น ท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหน.นง.ของรัฐ 

3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่ในทั้ง 3 ช่องทาง 
1.ระบบของกรมบัญชีกลาง (E-GP) 
2.ระบบของหน่วยงานรัฐ (Web หน่วยงานของรัฐ) 
3.ปิดประกาศ ณ ท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 

2. หน.นง.รัฐ เห็นชอบ 

ประกอบด้วย : ชื่อโครงการ / วงเงินโดยประมาณ / 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจ้าง / อื่น ๆ  

 

ด าเนินการตามแผนและขัน้ตอนของระเบียบ  
เพ่ือให้พร้อมท าสัญญา/ข้อตกลงได้ทันที่เมื่อ     

ได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว (ม.12) 

กรณีต้องเปลี่ยนแปลงแผนให้เจา้หน้าท่ี/ผูไ้ด้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานนั้น ท ารายงาน+เหตผุล เสนอ หน.นง.รัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ แล้วให้ หน.จนท.ประกาศต่อไป 
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*** ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้น แล้วไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง – ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นได้ 

*** วัตถุประสงค์ที่ให้ท าแผน – เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถรู้และเตรียมตัวเพ่ือเข้าเสนอราคาได้ตามเวลาที่
คาดว่าจะซื้อจะจ้าง 

*** ปัจจุบัน ยังไม่ได้ก าหนดว่าต้องท าแผนและประกาศก่อนเวลาจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
สามารถจะท าแผนและประกาศตอนเช้า แล้วจัดซื้อจัดจ้างบ่ายวันเดียวกันได้ แต่อนาคตอาจมีการก าหนด
ระยะเวลาต่อไป  

*** การท าแผน ไม่ได้บังคับว่าต้องน าเงินทั้งปีงบประมาณมาท าแผนเลย และหากได้รับเงินมาเพ่ิมเติมใน
ช่วงเวลาใด (เช่น กลางปี) สามารถท าแผนในช่วงเวลาดังกล่าวได้เลย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนด้วย แต่หลัก
คือ ต้องท า และต้องประกาศ 3 ช่องทาง *** ส าหรับหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค สามารถประกาศในระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานในภูมิภาค หรือประกาศในส่วนกลางได้ หรือทั้งสองส่วน ขอให้ประกาศพอ *** 

(แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ คตง.ก าหนดให้ท า ยังคงต้องท าต่อไป ไม่ใช่แผนเดียวกัน และยังไม่เชื่อมโยงกัน) 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้มีหน้าที่ด าเนินการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น 
หากปรากฏในภายหลังว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนใดหรือเป็นกรรมการด าเนินการ แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ – การจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่เสียไป (พิจารณาเป็นรายกรณีไป) 
การผิดหลงเล็กน้อย 
กรณีจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย และไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
นัยส าคัญ – การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป (มาตรา 14)  
การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท.) จะก าหนดว่าจะคัดเลือกโครงการในวงเงินเท่าใด
มาท าข้อตกลงคุณธรรม (ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลง
ร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง) (ปี 59 เลือกโครงการ 500 ล้านขึ้นไป ปี 60 เลือก 
1,000 ล้านขึ้นไป ปี 61 อาจจะเลือกต่ ากว่าก็ได้เพราะต้องการให้ท าได้ทั่วถึงหลายโครงการ) 

ผู้สังเกตการณ์จะเป็นภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ซึ่ง คปท.จะคัดเลือกมาจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในโครงการที่คัดเลือก และมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเข้าร่วมตั้ งแต่ท า
ร่าง TOR จนสิ้นสุดโครงการ  
คณะกรรมการ 5 คณะ  
1.คณะกรรมการนโยบายฯ – เกิดใหม่ – รมว.คลังเป็นประธาน 
2.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ - คือ กวพ. และ กวพอ. เดิม (แยกหน้าที่ออก) 
3.คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน - คือ กวพ. และ กวพอ. เดิม (แยกหน้าที่ออก) 
4.คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  
5.คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
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การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง (ม.51) และ
กรณีผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามท่ีเห็นสมควร (ม.52) และให้ประกาศรายชื่อในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

กรณีที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอีก (เดิมต่างกรม
ต่างขึ้นทะเบียนแล้วใช้ได้เฉพาะกรม ท าให้ผู้ประกอบการต้องไปขึ้นทะเบียนทุกแห่งที่ไปรับงาน) และให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอตาม ม.51 หรือ ม. 52 ในประกาศเชิญชวนด้วย  

ปัจจุบัน – ยังไม่มี ไปใช้บทเฉพาะกาลก่อน คือ ม.129 - ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามม. 51 ว1 2 เว้นแต่
กรณีหน่วยงานรัฐใดมีบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ก่อนวันที่ พรบ. ใช้บังคับ ให้ใช้
บัญชีนั้นต่อไป โดยถือเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตาม ม.51 วรรคหนึ่ง จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ปัจจุบันมีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทั้งการ
ก่อสร้างและการพัสดุอื่นไว้แล้ว ลงวันที่ 24 ส.ค. 60) (ใช้กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป) 

(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว336 ลงวันที่ 
4 ก.ย. 60 ซักซ้อมเรื่องการขี้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง ตาม ม.129 ว่าถ้าหน่วยงานรัฐใดมีการท าบัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานนั้นใช้บัญชีนั้น
ต่อไป รวมทั้งการขึ้นทะเบียน การต่อทะเบียนและการเลื่อนชั้น จนกว่ากรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้ขึ้น
ทะเบียนต่อไป) 

การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา (ข้อ 16) 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐ บันทึกรายงานผล

การพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ (ตามแต่ละวิธีการ) 

1. รายงานขอซื้อขอจ้าง (ข้อ 22)  
2. เอกสารการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่จะซื้อ/จ้าง และผลการพิจารณาเรื่องนั้น (ถ้ามี)  
3. ประกาศเชิญชวน/หรือหนังสือเชิญชวน หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. ข้อเสนอของผู้ยื่นทุกราย 
5. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก 
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลงฯ 

8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
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วิธีด าเนินการ 

 
 

 
 

หมวด 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

2.วิธีคัดเลือก

3.วิธีเฉพาะเจาะจง

หมวด 7

การจ้างท่ีปรึกษา

1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

2.วิธีคัดเลือก

3.วิธีเฉพาะเจาะจง

หมวด 8

งานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง

1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

2.วิธีคัดเลือก

3.วิธีเฉพาะเจาะจง

4.วิธีประกวดแบบ

• หน่วยงานรัฐ -->เชิญชวน -- เฉพาะ
ผู้ประกอบการ/ที่ปรึกษา/ผู้
ให้บริการ -- ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข ++ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
(แต่ถ้ามี 2 รายเชิญ 2 รายได้) -->
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ

• หน่วยงานรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ/   ที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รายใดราย
หนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ/เจรจาต่อรองราคา

• +กรณีจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการโดยตรง --
> วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท (ตามกฎกระทรวง)

• เลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง --> ซ่ึงเคย
ทราบ/เคยเห็นความสามารถแล้ว - ตามที่คกก.
ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาเจาะจงพิจารณาเสนอแนะ 

• หน่วยงานรัฐ --> เชิญชวน --
ผู้ประกอบการทั่วไป / ที่ปรึกษา
ทั่วไป /ผู้ให้บริการทั่วไป --ที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข -->ให้
เข้ายื่นข้อเสนอ

• หน่วยงานรัฐ -->เชิญชวน -- ผู้ให้บริการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข -->ให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ -- เพื่อออกแบบงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรอื
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง วิธีประกวด

แบบ

วิธีประกาศ
เชิญชวน

ทั่วไป

วิธีคัดเลือก
วิธี

เฉพาะเจาะจง

 

 

 

(ข้อ 18 – จัดท าเอง) กรณีซื้อ/จ้างเพ่ือท าพัสดุเอง - ให้หน.นง.รัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเองนั้น และแต่งตั้ง 
คกก.ตรวจการปฏิบัติงาน (เช่นเดียวกับคกก.ตรวจรับพัสดุ) เว้นแต่ นง.รัฐที่ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 

(ข้อ 20) การแบ่งซื้อ/จ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อ/จ้างในครั้งเดียวกัน  เพ่ือให้วิธีการ หรืออ านาจในการสั่งซื้อ/จ้าง
เปลี่ยนแปลงไป  จะกระท ามิได้ (ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการซื้อ/จ้างครั้งนั้น และความคุ้มค่าของราชการเป็นส าคัญ) 
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จะต้องเลือกใช้วิธีใด 

 
 
 
                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
          

การจัดซื้อจัดจ้างให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน   เว้นแต่ 

 
กรณีต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก 

(ม. 56 ว.1 (1) ) 

กรณีต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ม. 56 ว.1 (2) ) 

(ง) โดยลักษณะการใช้งานหรือมีขอ้จ ากัดทางเทคนิค 
    ที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ (มีตัวแทนหลายราย) 

 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ - ไม่มผีู้ยื่นข้อเสนอ หรือ 
                                                 - ข้อเสนอนั้นไม่ได้รบัการคัดเลือก  

(ข) พัสดุมี Spec เป็นพิเศษ/ซับซอ้น/ต้องผลติ จ าหน่าย  
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  
หรือมีความช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง  
 
(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุเนื่องจากเหตุการณ์ไม่อาจคาดหมายได้ หาก
เชิญชวนท่ัวไปจะไม่ทันความต้องการใช้ (ยกเว้นท าแผน) (+22 ว.ท้าย) 

(จ) จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากตา่งประเทศ หรือผ่านองค์การระหว่างประเทศ 

(ฉ) ใช้ในราชการลับ /งานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ/ความมั่นคง (ยกเว้นท าแผน) 

(ช) งานจ้างซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดก่อนประมาณการค่าซ่อม 

(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง – ก าหนดเป็นพัสดุที่รัฐส่งเสริมแล้ว 

 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและคดัเลือก  
       หรือใช้คัดเลือกแล้ว                                

 (ข) ซื้อ/จ้างพัสดุที่มีการผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง ให้บริการทั่วไป  
     และมีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท (กฎกระทรวง) (ยกเว้นท าแผน)  

 (ค) มีผู้ประกอบการมีคณุสมบัติโดยตรงเพยีงรายเดียว หรือเป็น 
ตัวแทนจ าหน่าย/ตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกม.เพียงรายเดียวในไทย 

 (ง) จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน จากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาต/ิโรคตดิต่ออันตรายตามกม. และประกาศ
เชิญชวนหรือคัดเลือกจะล่าช้า เสยีหายร้ายแรง (ยกเว้นท าแผน) (+22 ว.ท้าย) 

 (จ) เป็นพัสดุเกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว จ าเป็นต้องซื้อ/จ้างเพิ่มเติม -สมบูรณ์/
ต่อเนื่องในการใช้พัสดุ -  โดยมูลค่าที่เพ่ิมต้องไมสู่งกว่าที่เคยซื้อ/จ้างก่อนแล้ว (repeat order) 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ/นง.ของ ตปท 
(ยกเว้นท าแผน) 

 (ช) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่จ าเปน็ต้องซื้อเฉพาะแห่ง 

(ซ) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง – ออกเป็นพัสดุที่รัฐส่งเสรมิแล้ว ให้ใช้วิธีนี้ตาม(ซ) ก่อน 

นง.ในตปท. /กิจกรรมใน ตปท.  
- คัดเลือก/เฉพาะเจาะจงเลยก็ได้ ( ม.56 ว.3 ) 

ไม่มผีู้ยื่น หรือ  
ไม่ได้รับการคัดเลือก 

และ
ผู้ประกอบการนั้น
มีจ านวนจ ากัด 

และไม่มีพัสดุ
อื่นทดแทนได ้

e- market, e -bidding, สอบราคา 

มาจากวิธกีรณีพิเศษ 
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เทียบ+ทวน) ข้อ 28 

(1)วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป (มากราย) (ข้อ 29) (2) วธิีคัดเลือก (3 ราย/2 ราย) (3) วธิีเฉพาะเจาะจง (รายเดียว) 
1.1 วิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (ข้อ 30) 
      พัสดุไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน มีใน e-catalog เกิน 5 แสนบาท 

ม. 56 ว.1 (1) 
ม.56 ว.3 

ม. 56 ว.1 (2)  
ม.56 ว.3 

จัดหาครั้งหนึ่งเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

จัดหาครั้งหนึ่ง 
เกิน 5 ล้านบาท 

(ก) เชิญแล้วไม่มา/ไม่ได้ 
(ข) พิเศษ ซับซ้อน มีฝีมือ เทคนิค  
    ช านาญเฉพาะ + ผู้ประกอบการจ ากัด 

(ก) เชิญและคัดเลือก หรือคัดเลือกแล้ว 
     ไม่มา/ไม่ได้ 
(ข) พัสดุทั่วไปไม่เกิน 5 แสน 
 

(1) เสนอราคาด้วยใบเสนอราคา 
(RFQ)  

(2) การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Thai auction) 

(ค) จ าเป็นใช้เร่งด่วน เชิญชวนไม่ทัน (ค) มีรายเดียว + ไม่มีพัสดุทดแทน  

1.2 วิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข้อ 31) 
     จัดหาครั้งหนึ่งเกิน 5 แสนบาท 
     และสินค้า/บริการไม่ได้ก าหนดไว้ใน e-catalog 

(ง) จ าเป็นระบุยี่ห้อ  
 
(จ) จ าเป็นซื้อตรงจาก ตปท. 

(ง) จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน (ภัยธรรมชาติ โรค)  
     เชิญ/คัดเลือกแล้วล่าช้า 
(จ) Repeat Order 

1.3 วิธีสอบราคา (ข้อ 32) 
เกิน 5 แสนบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท (เท่า RFQ)  
***แต่***ท าได้เมื่อหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้

สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถท าผ่านระบบได้ *** วิทยากร
บอก อ.อมก๋อยยังมี - ไม่มีที่ใช้ส าหรับ พก.- (แค่สัญญาณไม่ดีบาง
ช่วง ไม่ใช่เหตุผลที่จะกล่าวอ้าง) 

ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการในระบบได้ไว้ใน
รายงานตามข้อ 22 ด้วย 

(ฉ) ราชการลับ มั่นคง 
(ช) ต้องถอดก่อนซ่อม 
(ซ) อื่น ๆ- รัฐส่งเสริม 
และกิจกรรมใน ตปท. (ม.56 ว.3) 

(ฉ) จะขายทอดตลาดโดยนง.รัฐ 
(ช) ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง 
(ซ) อื่น ๆ - รัฐส่งเสริม 
และกิจกรรมใน ตปท. (ม.56 ว.3) 
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การท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ

งานก่อสร้าง (ข้อ 21) 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการแต่ละวิธี 

 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

• คณะกรรมการ/ผูร้ับผดิชอบท าร่าง 
TOR/Spec /แบบรูปรายการฯ

• คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี 
e-bidding)

• คณะกรรมการพิจารณาผลสอบ
ราคา (กรณีสอบราคา)

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ควบคุมรับผิดชอบและ

คณะกรรมการตรวจการปฏบิัติงาน 
(กรณีจัดท าเอง)

วิธีคัดเลือก

• คณะกรรมการ/ผูร้ับผดิชอบท า
ร่าง TOR/Spec /แบบรูป
รายการฯ

• คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ควบคุมรับผิดชอบและ

คณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงาน (กรณีจัดท าเอง)

วิธีเฉพาะเจาะจง

• คณะกรรมการ/ผูร้ับผดิชอบท า
ร่าง TOR/Spec /แบบรูป
รายการฯ

• คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ควบคุมรับผิดชอบและ

คณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงาน (กรณีจัดท าเอง)

ไม่ใช่การจ้างก่อสร้าง (ว.1) การจ้างก่อสร้าง (ว.3) 

➢ ท าร่าง TOR /Spec ของ
พัสดุที่จะซื้อ/จ้าง  

➢ ก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ด้วย 

หน.นง.ของรัฐ แต่งตั้ง 

คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ / 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง หรือจะด าเนินการ
จ้างตามหมวด 4 งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างก็ได้  

ข้อ 21 ว.2  
- หากพัสดุที่จะซื้อ/จ้างมีประกาศก าหนด มอก.แล้ว  ให้ก าหนดตาม มอก. หรือระบุเลข มอก. 
- ถ้ายังไม่มีประกาศ มอก. แต่มีผู้ได้รับการ 
  จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ กอ. แล้ว                 ให้ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอียดณลักษณะ 
                                                                 เฉพาะตามที่ระบุในคูม่ือผู้ซื้อที่ กอ. จัดท าข้ึน 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และ
การประชุม – เป็นดุลพินิจของหน.นง.รัฐ
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม (ว.4) 
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องค์ประกอบคณะกรรมการ (ข้อ 26) 
ประธาน 1 กรรมการอย่างน้อย 2 
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ค านึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ)  
 ควรตั้งผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ/จ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และ 
ห้ามตั้งกรรมการในคณะพิจารณาผลและคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (วรรคสอง -กรณีจ าเป็นตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการได้ แต่ต้องไม่มากกว่ากรรมการตามวรรคหนึ่ง) 

*** สอบถามวิทยากรกรมบัญชีกลางตอบว่า ส าหรับพนักงานกองทุน ฯ ยังคงต้องยึดถือตามหนังสือตอบข้อ
หารือเดิมที่ว่าเป็นบุคคลภายนอก จะร่วมเป็นกรรมการได้คือต้องเป็นล าดับที่ 4   แต่เพ่ือความถูกต้อง ให้ท า
หารือไปใหม่ ดีกว่า ***  
 
องค์ประชุมคณะกรรมการ (ข้อ 27) 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
ประธานต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หน.นง.รัฐตั้งประธานใหม่แทน 
 
มติที่ประชุม (ข้อ 27) 
มติทุกคณะ เว้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสียงข้างมาก ทุกคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้ถือมติเอกฉันท์ (คือ กรรมการมาครบองค์ประชุม (แม้ไม่ครบ
องค์ประกอบ คืออาจมีคนขาดการประชุมแต่เกินกึ่งหนึ่งก็ครบองค์ประชุมแล้ว ประชุมได้) ทุกเสียงที่เป็นองค์
ประชุมเห็นพ้องต้องกันหมด เรียกมติเอกฉันท์  
กรรมการท่านใดเห็นต่าง ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้  ลงนามในการประชุม แต่ไม่ลงนามในมติว่า
เห็นชอบก็ได้ถ้ามติบอกเพียงว่าคณะกรรมการเห็นต้องกันในเรื่องใด แต่ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งกลัดติดไว้ 
หรือถ้ามติบอกไว้ว่ามีความเห็นแย้งอย่างไร แล้วลงชื่อไว้ก็ได้ ขึ้นกับเนื้อหาของรายงานการประชุม/บันทึก
ความเห็นคณะกรรมการ 
ประธาน และกรรมการ  
 ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา – ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 หากทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ลาออกจากที่ได้รับแต่งตั้ง - และรายงาน หน.นง.รัฐทราบเพ่ือสั่งการ
ต่อไป 
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รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ข้อ 22 ) 
ข้อ 22 การซื้อ/จ้างแต่ละวิธีนอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และนอกจากพัสดุทั่วไปวิธี
เฉพาะเจาะจง (56 ว.1 (2) (ข)) จ าเป็นเร่งด่วนตามข้อ 79 วรรคสอง 
เจ้าหน้าทีต่้องท ารายงานตามรายการ 8 ข้อ เสนอหน.นง.ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (คล้ายข้อ 27 เดิม เพ่ิม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ) ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นต้องซื้อ/จ้าง 
2. ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อ/จ้าง 
3. ราคากลาง – (เดิมมีให้เลือก 3 แบบ ใหม่รวมไว้ในความหมายราคากลางอย่างเดียวแล้ว) 
4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง - วงเงินงบประมาณ /ที่ประมาณ 
5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ใหม่ - เพราะไม่ใช้ราคาอย่างเดียวได้) 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน  

ข้อ 23 การซื้อที่ดินหรือสิงปลูกสร้าง  
เจ้าหน้าทีต่้องท ารายงานตามรายการ 7 ข้อ เสนอหน.นง.ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (เหมือนเดิม) 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
2. รายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ + เนื้อท่ีและท้องที่ท่ีต้องการ 
3. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
4. ราคาซื้อขายใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย  
5. วงเงินที่จะซื้อ - วงเงินงบประมาณ / ไม่มระบุวงเงินที่ประมาณ 
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรวม 
1. ตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบท าร่าง TOR / Spec / แบบรูปรายการ และหลักเกณฑ์คัดเลือก (ข้อ 21) 
2. ท าร่าง TOR  หรือท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่ละวิธี - กล่าวภายหลัง) (ข้อ 34, 43 และ 61) 
3. เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง พร้อมน าร่าง TOR หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบ (ข้อ 22 , 23 , 45) 
4. ได้รับความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการตามแต่ละวิธีก าหนด (ข้อ 24)  

*** ทุกวิธี ถ้าวงเงินเกิน 1 แสนบาทต้องเปิดเผยราคากลางในระบบ E- GP (มาตรา 63) เว็ปของ ปปช. และในเว็ปของ
หน่วยงานของรัฐ (ระเบียบ ปปช.) *** ตามแบบท่ี ปปช.ก าหนดด้วย ***  

*** มาตรา 60 – ก่อนด าเนินการจ้างก่อสร้างตามวิธีใน ม.55 (ท้ัง 3 วิธี) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง – ซึ่งหน่วยงานรัฐจะด าเนินการจัดท าเอง หรือ ด าเนินการจัดจ้างตามหมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้ **** 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก (มาตรา 65 + ข้อ 83) – 
ให้ประกาศเกณฑ์ที่ใช้และน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนด้วย 
1. กรณีมี Spec มาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน – 

ใช้เกณฑ์ราคา – ต่ าสุด 
2. กรณีที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความ

ต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์หน่วยงานรัฐมากที่สุด – ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ตามมาตรา 65 
วรรคหนึ่ง – คะแนนสูงสุด  

     แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบ และจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียว – ให้ใช้เกณฑ์ราคา 
3. กรณีมีการก าหนด Spec ที่ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจมี

ข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน เป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ - ให้นง.ก าหนดเป็น
เงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก – ให้คัดเลือกคะแนนข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด แล้วด าเนินการตาม 1 หรือ 2 ต่อไป 

(ม.65 วรรคหนึ่ง ค านึงถึงประโยชน์ วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงเกณฑ์ราคา และเกณฑ์
อ่ืนประกอบด้วยคือ ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานสินค้า บริการหลังการขาย พัสดุที่รัฐส่งเสริม  (อย่าง
น้อยต้องสร้างนวัตกรรมหรืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน และอ่ืน) 

อ านาจในการสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
E – market/E-bidding/สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200 ล้านบาท เกิน 100 ล้านบาท เกิน 50 ล้านบาท 

ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ัน 
หน่วยงานของรัฐประเภท ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น หมายเหตุ 

1.ราชการส่วนกลางฐานะเทียบเท่ากรม ปลัดกระทรวง /ปลดทบวง เช่น พก. - เหนือคือ ปพม. 
2.ราชการส่วนภูมิภาค ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงาน

ของรัฐเจ้าของเงินงบประมาณ  
เช่น พมจ. - เหนือคือ ปพ
ม. 

3.ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด  
4.รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ  
5.มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัย  
6.ส่วนราชการข้ึนตรงต่อนรม.หรือรมต. 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือ กทม. 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเอง  
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หน่วยงานของรัฐประเภท ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น หมายเหตุ 
7.นอกเหนือจาก 1 – 6  ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้

ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี 

 

8.กรณีไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล 
หรือผู้ควบคุม 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเอง  

9.ให้ผู้รักษาการตามระเบียบออกประกาศเพ่ิมเติมได้  
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า (ข้อ 89 – 91) 
การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้คู่สัญญา –กระท ามิได้  
เว้นแต่ - หน.นง.รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจ่าย และก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญาหรือข้อตกลง ดังนี้ 

ที ่ กรณี หลักเกณฑ์ หลักประกัน 
(1) การซื้อ/จ้างจากหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 % ของ

ราคาซื้อหรือจ้าง 
ไม่ต้องเรียก 

(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐใน
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานอ่ืนใน
ต่างประเทศท่ีต้องด าเนินการผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ  
หรือซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือพัสดุอ่ืน
ตามระเบียบประกาศก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้อง
ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงใน
ต่างประเทศ 

จ่ายได้ตามที่ตกลงกับ
สถาบันของรัฐ หรือ
อ ง ค์ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ  
หรือตามเงื่ อน ไขที่
ผู้ขายก าหนด แล้วแต่
กรณ ี

ไม่ต้องเรียก 

(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ 
หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลส าเร็จรูปที่ต้อง
บอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีก าหนดการ
ออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  
หรือบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อค้นหาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 

จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่ต้องเรียก 

(4) การซื้อจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี
คัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง – นอกจาก
ตาม 56 ว.1 (2) (ข) – (ตามข้อ 79) 

ไม่เกิน 15 % ของ
ราคาซื้อหรือจ้าง แต่
ต้องก าหนดอัตราที่จะ
จ่ า ยล่ ว งหน้ า ไ ว้ ใน
ประกาศและเอกสาร
เชิญชวนหรือหนังสือ
เชิญชวนด้วย 

คู่สัญญาต้องค้ าประกันเงินที่ รับ
ล่วงหน้าไป ด้วยหลักทรัพย์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
1.พันธบัตรรัฐบาลไทย  
2.หนังสือค้ าประกัน 
3.หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศ 
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ที ่ กรณี หลักเกณฑ์ หลักประกัน 
- ให้หน่วยงานคืนหนังสือค้ าประกัน
ให้แก่คู่สัญญา เมื่อหน่วยงานได้หัก
เงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของ
หรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วน
แล้ว *** ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้
ในสัญญาด้วย*** 

(5) การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเปิด Letter of Credit 
หรือวิธีใช้ Draft กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสน
บาท หรือจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการ
สั่งซื้อพัสดุ 

ให้จ่ายได้ไม่ถือ เป็น
การจ่ายเงินล่วงหน้า 
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หลักประกันการเสนอราคา (ข้อ 166) ให้มีหลักประกันการเสนอราคาในกรณีต่อไปนี้ 

กรณีที่ต้องมีหลักประกัน
การเสนอราคา 

ชนิดหลักประกัน เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ซื้อหรือจ้างด้วยวิธี  E-
bidding วงเงินซื้อหรือ
จ้างเกินกว่า 5 ล้านบาท 

1.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็น
สั่งจ่าย – ลงวันที่ที่ใช้เช็ค/ดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อน
วันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(ลงวันที่ที่ เอาเช็คมาจ่าย หรือ
ก่อนไม่เกิน 3 วันท าการ ไม่รับ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า) 

วันเสนอราคา -ส่งในรูปแบบ PDF File   
และให้หน่วยงานรัฐก าหนดให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอส่งต้นฉบับมาให้หน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวัน เวลาที่
ก าหนดวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ
นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจ
ด า เนินการในวัน ใดได้  ให้ ก าหนด
มากกว่า 1 วันได้แต่ไม่เกิน 5 วันท าการ
นับถัดจากวันเสนอราคา ต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจน 

3.พันธบัตรรัฐบาลไทย 
4.หนังสือค้ าประกัน บงท./บงล. 
ตามรายชื่อที่ธปท.แจ้งเวียน อนุโลม
ใช้ตามแบบของธนาคาร 
2.หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารภายในประเทศ (ตามแบบ) 

 

งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป วงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง
เกินกว่า 5 ล้านบาท 

1.เงินสด 
2.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่ง
จ่าย – ลงวันที่ที่ใช้เช็ค/ดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันท าการ 

 

3.หนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ (ตามแบบ) 

 

4.หนังสือค้ าประกัน บงท./บงล. 
ตามรายชื่อที่ธปท.แจ้งเวียน อนุโลม
ใช้ตามแบบของธนาคาร 

 

5.พันธบัตรรัฐบาลไทย  
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หลักประกันสัญญา (ข้อ 167) ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด (น ามารวมกันมากกว่าหนึ่งอย่างได้ครบ
ตามวงเงินที่ก าหนดก็ใช้ได้)  

1.เงินสด 
2.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย – ลงวันที่ที่ใช้เช็ค/ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวัน

นั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
3.หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ตามแบบ) 
4.หนังสือค้ าประกัน บงท./บงล. ตามรายชื่อที่ธปท.แจ้งเวียน อนุโลมใช้ตามแบบของธนาคาร 
5.พันธบัตรรัฐบาลไทย 

มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา – (ข้อ 168 - 171)  

 

** ถ้ามีการแก้ไขสัญญา มีผลให้วงเงินตามสัญญาเพ่ิมข้ึน คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวางเพิ่มให้ครบ 
     ถ้าหลักประกันสัญญาที่มอบไว้ลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรืออายุไม่ครอบคลุมตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ รวมถึงการส่งมอบล่าช้าท าให้เวลาแล้วเสร็จหรือรับผิดช ารุดบกพร่องเปลี่ยนไป  ให้หาหลักประกัน
ใหม่ หรือเพ่ิมให้ครบถ้วน ** 
 
 
 

ประเภท มูลค่า
สัญญาท่ีมีระยะเวลาผูกพันเกิน 1 ปี + พัสดุ

น้ันไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความช ารุดบกพร่อง
 (เช่น พัสดุส้ินเปลือง)

หน่วยงาน
ของรัฐเป็น

ผู้ย่ืน
ข้อเสนอ 

หรือคู่สัญญา

การคืนหลักประกันแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน

กรณีไม่มารับ
ตามก าหนด

ส าหรับหนังสือ
ค้ าประกัน

กรณีหนังสือ
ค้ าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์

หลักประกันการ
เสนอราคา

จ ำนวนเต็มในอตัรำ
ร้อยละ 5 ของวงเงิน

งบประมาณ *
-

คืนภำยใน 15 วนั-->นับถดัจำกวนัท่ีหน.
นง.รัฐเหน็ชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะ
เรียบร้อยแล้ว แต่จะคืนรำยท่ีคัดเลือกไวซ่ึ้ง
เสนอรำคำต่ ำสุดไม่เกนิ 3 รำย เมื่อท ำ
สัญญำหรือขอ้ตกลง หรือพน้ขอ้ผูกพนัแล้ว 
(พน้ก ำหนดยนืรำคำ)

•ใหก้ ำหนดหลักประกนัในอตัรำ 5 % ของรำคำ
พสัดุท่ีส่งมอบในแต่ละปขีองสัญญำ -โดยถอืวำ่
เปน็กำรค  ำประกนัตลอดอำยสัุญญำ

คืนโดยเร็ว อยำ่งชำ้ต้องไม่เกนิ 15 วนั --> 
นับถดัจำกวนัท่ีคู่สัญญำพน้จำกขอ้ผูกพนั
ตำมสัญญำแล้ว (ต้องพน้เวลำประกนัช ำรุด
บกพร่องกอ่น ไม่ใชส่่งมอบเสร็จ)

•หำกปต่ีอไปรำคำพสัดุท่ีส่งมอบแตกต่ำงไป -ให้
ปรับปรุงหลักประกนัตำมอตัรำส่วนที่
เปล่ียนแปลงไปนั นกอ่นครบรอบปี

•ถำ้ต้องปรับในทำงท่ีเพิม่ขึ น และคู่สัญญำไม่น ำ
หลักประกนัมำเพิม่ใหค้รบภำยใน 15 วนักอ่น
กำรส่งมอบพสัดุงวดสุดท้ำยของปนีั น  -->ใหห้กั
เงินค่ำพสัดุงวดสุดท้ำยของปนีั นที่ต้องจ่ำยให้
เปน็หลักประกนัในส่วนท่ีเพิม่ขึ น

* ถำ้ผู้ยื่นขอ้เสนอ หรือคู่สัญญำวำงหลักประกนัมูลค่ำสูงกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้นระเบยีบ เอกสำรเชญิชวน หรือสัญญำ - ใหอ้นุโลมรับได้
หมายเหตุ

หลักประกัน
สัญญา

จ ำนวนเต็มในอตัรำ
ร้อยละ 5 ของราคา
พัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

คร้ังน้ัน *

ไม่ต้องวำง
หลักประกนั

ใหรี้บส่ง
ต้นฉบบัใหผู้ยื่น

ขอ้เสนอ /
คู่สัญญำทำง
ไปรษณีย์

ลงทะเบยีน
โดยเร็ว พร้อม

แจ้งผู้ค  ำประกนั 
(ธนำคำร/บงท/
บงล) ทรำบด้วย

 ใหคื้นแก่
ธนำคำรผู้

ออกหนังสือ
ค  ำประกนัฯ
 ผ่ำนทำง

ระบบ E- gp

กรณีสัญญำไม่มีประกนัช ำรุดบกพร่อง--> 
ใหคื้นตำมอตัรำส่วนของพสัดุท่ีได้รับมอบไว้
แล้ว แต่ต้องระบไุวเ้ปน็เง่ือนไขในเอกสำร
เชญิชวนและในสัญญำด้วย

* กรณีท่ีหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐเหน็วำ่มีควำมส ำคัญเปน็พเิศษ ก ำหนดสูงกวำ่ 5 %   แต่ไม่เกนิ 10 % กไ็ด้
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ค าอธิบาย 

➢ หลัก (ข้อ 168) : ให้ก าหนดเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ หรือราคา
พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น (ไม่ใช่ของราคากลางนะ) แล้วแต่กรณี ** ต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือในสัญญาด้วย ** 

• เว้นแต่ กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ ก าหนดสูงกว่า 5 %   
แต่ไม่เกิน 10 % ก็ได้  

➢ สัญญาที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี + พัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความช ารุด
บกพร่อง (เช่น พัสดุสิ้นเปลือง)  

• ให้ก าหนดหลักประกันในอัตรา 5 % ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดย
ถือว่าเป็นการค้ าประกันตลอดอายุสัญญา  

• หากปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไป  ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  

• ถ้าต้องปรับในทางที่เพ่ิมขึ้น และคู่สัญญาไม่น าหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบภายใน 15 วัน 
ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  ให้หักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ต้อง
จ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้น  

➢ ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาวางหลักประกันมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เอกสารเชิญชวน 
หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้  

➢ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา  ไม่ต้องวางหลักประกัน (ทั้งสอง) (ข้อ 169) 
➢ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

1.หลักประกันการเสนอราคา - คืนภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่หน.นง.รัฐเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว แต่ของรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนเมื่อ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือพ้นข้อผูกพันแล้ว (พ้นก าหนดยืนราคา) 

2.หลักประกันสัญญา – คืนโดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ว (ต้องพ้นเวลาประกันช ารุดบกพร่องก่อน ไม่ใช่ส่งมอบเสร็จ) 

➢ การคืนหลักประกันที่สัญญาไม่มีการประกันเพื่อช ารุดบกพร่อง  ให้คืนตามอัตราส่วนของพัสดุที่
ได้รับมอบไว้แล้ว แต่ต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

➢ การคืนหนังสือค้ าประกันของธนาคาร บงท. หรือ บงล. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ไม่มารับ
ภายในเวลา ตาม 1 ,2 (15 วัน)  ให้รีบส่งต้นฉบับใหผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมแจ้งผู้ค้ าประกันทราบด้วย  

➢ ถ้าเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือฯ ผ่านทางระบบ E- gp 
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า - ตามข้อ 91 วรรคสอง (หรือ 130 วรรคหนึ่ง -จ้างท่ีปรึกษา) เมื่อหน่วยงาน
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้ง – ที่จะใช้คืนเงินรับล่วงหน้าที่คู่สัญญารับไปแล้วเป็นจ านวนเท่าใด หรือน า
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หลักประกันมาวางเท่ามูลค่าเงินที่ต้องหักแล้ว  คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า     
แต่บางส่วนได้  - ต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

สัญญา 
ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา – หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 161)  
ลงนามได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามมาตรา 66 วรรคสอง คือ เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ หรือกรณีมีการอุทธรณ์ เมื่อ นง.ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่  
➢ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ 
➢ การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 
➢ กรณีมีวงเงินเล็กน้อยที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 96 วรรคสอง คือวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท 

อัตราค่าปรับ (ข้อ 162) 
การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (นอกจากการจ้างท่ีปรึกษา)  

กรณี ลักษณะ อัตรา 
การซื้อ/จ้างที่ไม่ใช่ต้องการ
ผลส าเร็จของงานพร้อมกัน  

ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันอัตราตายตัว  
 

ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้
รับมอบ 
(ระบุร้อยละเท่าใด) 

การจ้างที่ต้องการผลส าเร็จ
ของงานทั้งหมดพร้อมกัน 

ก าหนดเป็นรายวัน
เป็นจ านวนเงิน
ตายตัว  
 
 

ในอัตราร้อยละ 0.01 -0.10 ของราคางานจ้างนั้น (ทั้ง
สัญญา) แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100.- บาท 
(ระบุจ านวนเงินกี่บาทต่อวัน) (ค านวณได้ต่ ากว่า 100 
ต้องก าหนด 100 ถ้าค านวณได้มากกว่า 100 ให้
ก าหนดตามท่ีค านวณได้) 

งานจ้างก่อสร้าง
สาธารณูปโภค กระทบต่อ
การจราจร 

ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันอัตราตายตัว  
 

ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก าหนด
ขั้ น สู ง สุ ด ข อ ง ก า ร ป รั บ ไ ด้  ( ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
คณะกรรมการนโยบายก าหนด) 

**เห็นว่าจ าเป็นต้องก าหนดค่าปรับนอกเหนือนี้ เนื่องจากอาจเสียหาย ให้ค านึงถึงความส าคัญและลักษณะงาน และความเสี่ย
หายที่อาจเกิดขึ้น (เช่น งาน IT งานระหว่างประกันจากการซื้อคอมพ์) (ข้อ 163) 

การจ้างที่ปรึกษา -  หากนง.รัฐเห็นว่าไม่ก าหนดค่าปรับจะเสียหายแก่หน่วยงาน ให้ก าหนดไว้เป็นรายวัน ใน
อัตราหรือจ านวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น 
(เลือกอัตรา/เงินเท่าใด ค านึงถึงราคา ระยะเวลาการใช้งาน และลักษณะพัสดุ หรือผลกระทบต่อจราจร ประโยชน์สาธารณะ) 
สิ่งของประกอบเป็นชุด – ขาดส่วนใดไปไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ส่งไม่ครบ เกินสัญญา ปรับเต็มราคาทั้ง
ชุด ถือว่าไม่ได้ส่งเลย 
กรณีราคารวมค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ติดตั้ง/ทดลองเกินก าหนดกี่วัน ปรับรายวันของราคาท้ังหมด  
ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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สัญญา มาตรา 93  - 95  

 
ให้ นง.ส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง  
หรือ ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 164) 
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ยกเว้นไม่ท าสัญญา แต่ท าเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือได้ (มาตรา 96)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 96
 วรรคหน่ึง
 อนุ

กรณีท่ีได้รับยกเว้นท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าสัญญาได้ หมายเหตุ

วธิคัีดเลือก ม.56 (1) (ค) -เร่งด่วน ไม่มีวงเงิน
วธิเีฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) -พสัดุท่ัวไป ไม่เกนิ 5 แสน ไม่เกนิ 5 แสน
วธิเีฉพาะเจาะจง 56 (2) (ง) -จ าเปน็ใชฉ้กุเฉนิ ไม่มีวงเงิน
วธิเีฉพาะเจาะจง 56 (2) (ฉ) -ขายทอดตลาดโดยนง.รัฐ ไม่มีวงเงิน
จ้างท่ีปรึกษาเฉพาะเจาะจง 70 (3) (ข) -ไม่เกนิ 5 แสน ไม่เกนิ 5 แสน

2 การจัดซ้ือจ้างจากหน่วยงานของรัฐ ไม่ดูวงเงินและวธิี
3 สามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถว้นภายใน 5 วนัท าการนับต้ังแต่

วนัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเปน็หนังสือ
ไม่ดูวงเงินและวธิี

4 การเชา่ท่ีผู้เชา่ไม่ต้องเสียเงืนอืน่ใดนอกจากค่าเชา่ - ส่วนท่ี 3 ไม่ดูวงเงินและวธิี

5 กรณีอืน่ - ยงัไม่มี

1

ม.96 วรคสองและกฎกระทรวง 24 สค 60 - การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย - ไม่เกนิ 1 แสนบาท 
ไม่ท าขอ้ตกลงเปน็หนังสือได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น - ไม่ได้จ ากดัวธิ ี-
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การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97 และข้อ 165) 
 

 



24 
 
ผังกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) (ข้อ 34 – 42) หลังจากท าแผน

จัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผนแล้ว - พัสดุไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน มีใน e-catalog ครั้งหนึ่งเกิน 5 แสนบาท 
การจัดซื้อจัดจ้างว ิธี E-market

เจ้า น้าที่ ัว น้า น ว งาน องรั  ัว น้าเจ้า น้าที่
กร  ัญชีกลาง /  ้ประกอ การ/
ค ะกรร การ รวจรั พั ด 

Ph
as

e

Start

ต้ังคกก./ให้ 
จนท./บุคคลท า
ร่าง Tor/Spec 

(ข้อ 21)

ท าเอกสาร E-market 
และประกาศเชิญชวน

(ก าหนดวันเสนอราคาเป็น
วันเวลาท าการถัดจากวัน
สุดท้ายของระยะเวลา

เผยแพร่ประกาศ)

ท ารายงานข้อ 22 พร้อม
เอกสาร E – market และ

ประกาศเสนอ

ผ่านรายงานขอ
ความเห็นชอบ 

ตามข้อ 22

เ  นชอ No

เผยแพร่เอกสารและประกาศใน
ระบบ E – GP และเว็ป

หน่วยงานของรัฐ 
และปิดประกาศเปิดเผยที่ท า
การของ หน่วยงานของรัฐ

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท า
การ

Yes

บก. - ส่งประกาศและ
เอกสารให้ผู้ประกอบการ 
และ สตง.ผ่านทางระบบ

ถึงวันเสนอราคา 
ผู้ประกอบการเช้าระบบ แล้ว
เสนอราคาตามวิธีที่ก าหนด (
เกิน 5 แสนไม่เก ิน 5 ล้านใช้ 

RFQ เสนอราคาคร้ังเดียว / เกิน 
5 ล้านใช้ Thai Auction 
เสนอราคาหลายครัง)

ส้ินสุดเวลา ให้พิจารณาผู้ชนะ
การเสนอราคา/ต่อรองราคา

2

ได้ผู้ชนะราคา พิมพ์เอกสารจากระบบ
ลงช่ือก ากับ ตรวจผ ่าน/ไม่- ท า

รายงานเสนอ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.
จนท ซ้ือจ้างรายนั้นหร ือรายถัดไป / 
ยกเล ิก. รายงานผลพร้อมเหตุผลและ

เอกสารทั้งหมด

พิจารณาเพ่ือผ่านเร่ืองส่ังการ

ไม่ได้ผล - ท ารายงานเสนอ หน.นง.
รัฐ ผ่าน หน.จนท.เพ่ือยกเลิกแล้ว

ด าเนินการใหม่

  ท า e-market       รือคดัเลือก 
(56 ว1. (1) (ก))  รือเฉพาะเจาะจง 
(56 ว1. (2) (ก))  เ   อ่ืน  ้องเริ่ 
กระ วนการ     ัง้    ้อ 22

No

อนุมัต ิส่ังซ ื้อส่ังจ้าง

Yes ยกเล ิก

ประกาศผลในระบบ E gp เว็ป
หน่วยงานร ัฐ และปิดประกาศ

เปิดเผยที่ท าการ
+ ส่ง E mail ทุกราย

คกก.ตรวจรับพัสดุ บร ิหาร
สัญญา ตรวจรับต่อไป

End

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 3/9/60

ลงนา  น ัญญา/
 ้อ กลง

ห้ามร่น เล่ือน 
เว้น บก แจ้ง

เลื่อนเน่ืองจาก
ระบบขัดข้อง
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)  (ข้อ 34 – 42)  
หลังจากท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัสดุไม่ซับซ้อน มี
มาตรฐาน มีใน e-catalog 
ครั้งหนึ่งเกิน 5 แสนบาท 

1.แต่งตั้ง คกก./ให้จนท./บุคคลท าร่าง TOR /Spec / แบบรูปรายการ (ข้อ 21) – ท าและรายงาน – ให้จนท. 

2.เจ้าหน้าที่ท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร e-market) พร้อมประกาศเชิญชวน (ตาม
แบบ) (ข้อ 34)  

 ต่างจากแบบไม่ท าให้ นง. เสียเปรียบ - ได้ ต้องสาระส าคัญครบ เว้นแต่หน.นง.รัฐเห็นว่าจะเสียเปรียบ/  
ไม่รัดกุม ให้ส่งร่างให้ส านักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ตรวจพิจารณาก่อน  

ก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ โดยต้องเป็น
วัน เวลา ท าการเท่านั้น (เวลาตามเวลาของระบบเป็นเกณฑ์) 

(เช่น ประกาศวันที่ 4 – 6 ก.ย. 60 ต้องก าหนดวันเสนอราคาเป็น 7 ก.ย. 60 เวลาท าการ 8.30 – 16.30 น.) 

 
3.เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง + พร้อมร่างเอกสาร e-market เสนอ หน.นง.รฐั –ผ่านหน.จนท. เพื่อขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ 22 + Spec อยู่ใน e – catalog แล้ว ไม่ต้องเผยแพร่ร่าง TOR) 

5.กรมบัญชีกลางส่งประกาศและเอกสาร e-market ไปยังผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบและน าพัสดุลงใน
ระบบ และส่ง ให้ สตง. ผ่านทางระบบ 

4. ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ หน.จนท. – เผยแพร่ประกาศและเอกสาร e-market (ตามข้อ 34) ในระบบ 
e-GP และเว็ปหน่วยงานของรัฐ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ (รวม 3 ช่องทาง) 

6.1.ถึงวันเสนอราคา กรณีเกิน 5 แสนไม่เกิน 5 ล้าน 
เสนอราคาโดยใบเสนอราคา (RFQ) – ผู้ประกอบการ
เข้าระบบ เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนดได้เพียง
ครั้งเดียว 

6.2.ถึงวันเสนอราคา กรณีเกิน 5 ล้าน เสนอราคาโดย
ประมูลฯ (Thai Auction) – ผู้ประกอบการเข้าระบบ 
➢ ลงทะเบียนก่อนเสนอราคาภายใน 15 นาที  
➢ ทดสอบระบบ 15 นาที  
➢ เสนอราคาภายใน 30 นาที เสนอก่ีครั้งก็ได้ 

** ห้ามร่น หรือเลื่อน ก าหนดวันเสนอราคา ** เว้นแต่ กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อน เพราะข้อขัดข้องผ่านระบบ เมื่อ
ด าเนินการแล้วให้ บก.รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยด้วย 

7.สิ้นสุดการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา/ด าเนินการดังนี้ 
7.1 ต่ าสุดเท่ากันหลายราย  พิจารณาราคาต่ าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบล าดับแรกเป็นผู้ชนะ 
7.2 มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว เห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ให้

จนท.เสนอ หน.นง.รัฐผ่าน หน.จนท. เพื่อพิจารณารับราคารายนั้นได้ 
7.3 ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา จนท.เสนอ หน.นง.ผ่าน หน.จนท. ยกเลิก และท า e-market ใหม่ หรือคัดเลือก 

(56 ว1. (1) (ก)) หรือเฉพาะเจาะจง (56 ว1. (2) (ก)) แล้วแต่กรณี แต่ถ้าใช้เหตุอ่ืน ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
ตั้งแต่ข้อ 22 
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8. หากราคาท่ีเสนอรายต่ าสุดยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อจ้างตามข้อ 22 ให้ จนท.ด าเนินการคือ 
8.1 ต่อรองราคากับรายดังกล่าวผ่านทางระบบให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้  
     หากยอมลดและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบแล้วไม่สูงกว่า หรือสูงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อจ้าง  
     หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าไม่เกิน 10 % เห็นว่าเหมาะสม ให้เสนอซื้อจ้างรายนั้น 
8.2 ท า 8.1 แล้วไม่ได้ผล  แจ้งทุกรายที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข – ผ่านทางระบบ ให้ยื่นเสนอราคาทางระบบ

ใหม่พร้อมกันภายในเวลาที่ก าหนด –รายใดไม่ยื่นถือว่ายืนราคาเดิม หากราคาต่ าสุดครั้งใหม่ไม่สูงกว่า / สูง
ไม่เกิน 10% ของวงเงินที่จะซื้อจ้าง  เห็นว่าเหมาะสม ให้เสนอซื้อจ้างจากรายนั้น 

8.3 ท า 8.2 แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอ หน.นง.รัฐ ผ่านหน.จนท. พิจารณายกเลิก น าข้อ 7.3 มาใช้โดย
อนุโลม 

9.ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว  จนท.พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคารายนั้น (ท่ีชนะ) จากระบบ 1 
ชุด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาทุกแผ่น  

ถ้ารายที่ชนะนั้นเสนอราคาผิดเงื่อนไข หรือเสนอ catalog หรือ spec ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่า รายนั้นไม่ผ่าน
คุณสมบัติ ให้จนท.เสนอ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท. เพ่ือพิจารณายกเลิก หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าล าดับ
ถัดไปได้ (เหมาะสม ประโยชน์รัฐ) 

10.ให้จนท.รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อ หน.นง. ผ่าน หน.จนท.
เพ่ือเห็นชอบ เห็นชอบ อนุมัติสั่งซื้อจ้าง 
 

11.ให้ หน.จนท. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e- GP และเว็ปหน่วยงาน และให้ปิดประกาศเปิดเผยที่หน่วยงาน (3 
ช่องทาง) และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail 

12. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือกรณีมีการ
อุทธรณ์ เมื่อ นง.ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้) 

13. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ  
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ผังกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e – bidding หลังท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างว ิธี E-bidding

เจ้า น้าที่ ัว น้า น ว งาน องรั  ัว น้าเจ้า น้าที่
กร  ัญชีกลาง /  ้ประกอ การ/
ค ะกรร การ รวจรั พั ด 

Ph
as

e

Start

ต้ังคกก./ให้ 
จนท./บุคคลท า
ร่าง Tor/Spec 

(ข้อ 21)

ท าเอกสาร E-bidding 
และประกาศเชิญชวน

(ก าหนดวันเสนอราคาเป็น
วันเวลาท าการถัดจากวัน
สุดท้ายของระยะเวลา

เผยแพร่ประกาศ)

ท ารายงานข้อ 22 พร้อมร าง 
Tor +เอกสาร E – bidding  

และประกาศเสนอ
ผ่านรายงานขอ
ความเห็นชอบ 

ตามข้อ 22
เ  นชอ 

No

เผยแพร่ร าง TOR ร างประกาศ 
 ละร างเอกสารE – bidding  
ในระบบ E – GP +เว ป นง.รั  

(เกิน5   นไ  เกิน 5 ล้าน 
เป นด ลพินิจ  น.นง 

,เกิน 5 ล้าน าทเ   พร 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

3 วันท าการ)

Yes

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นไปยังนง.รัฐโดยตรง 

เปิดเผยตัว

จนท.ร ว กั คกก.ท าร าง TOR
พิจาร าว าควรปรั ปร ง ก้ไ 

 รือไ  

Yes

ท ารา งานพร้อ ควา เ  น ละ
ร างประกาศ+ร างเอก าร e- 

bidding ที่ปรั ปร ง ล้ว เ นอ อ
ควา เ  นชอ 

Yes

 จ้ง  ้ ีควา คิดเ  น
ท กรา ทรา เป น นงั ือ

รา งานพร้อ ควา เ  นเ นอ
 อควา เ  นชอ  

No

เ  นชอ 

เ   พร       ิด  อกันไ  น้อ 
กว า 3 วันท าการ (ไ   ีด ลพินิจ)

Yes

No

เผยแพร่ประกาศ  ละเอกสารE 
– bidding  ในระบบ E – GP 

 ละเว ปนง.รั  
พร้อมกับการให/้ขายเอกสาร 
E– bidding+เอกสารเก่ียวกับ 

Spec หรือรายละเอียดให้
ผู้ประกอบการ ขอรับ/ซื้อได้

ต้ังแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้าย
ของการเผยแพร่ประกาศ  

No

2

จ าเป็น-ก าหนดน าพัสดุมาทดสอบทดลอง หรือ
เอกสารปร ิมาณมากมาแสดงภายหล ังได้
วันใด/หลายวัน ไม ่เกิน 5 วันท าการนับถัดจาก
วันเสนอราคา / ข้อก าหนดยื่นข้อเสนอทาง
เทคนิค/อื่น

ถ้ารายละเอียดไม่ถูกต ้อง ไม่
ครบถ้วน ในส่วนที่เป็นสาระส าค ัญ 
ทั้งหมดหรือบางส่วน - ให้ยกเลิก
ด านินการใหม ่
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การจัดซื้อจัดจ้างว ิธี E-bidding page 2

เจ้าหน้าที/่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล ็กทรอนิกส์ (คกก.)

 ัว น้า น ว งาน องรั  ัว น้าเจ้า น้าที่
กร  ัญชีกลาง /  ้ประกอ การ/
ค ะกรร การ รวจรั พั ด 

P
h

as
e

การพิจาร ากร ี  าง 

2

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

โดยสภาพการซ้ือจ้าง
จ าเป็นต้องมีการ

สอบถามรายละเอียด - 
ดุลพินิจให้สอบถามได้

ทาง  E-mail ของนง.รัฐ
/ที่บก.ก าหนด+

ระยะเวลาเหมาะสม

สอบถามทาง 
E- mail

No

ช้ีแจงในระบบ E- gp 
และเว็ปของ นง.รัฐ 
ก่อนถึงก าหนดวัน
เสนอราคา ไม่น้อย
กว่า3 วันท าการ

กรมบัญชีกลางส่ง
ประกาศ และเอกสาร    
E -bidding ให้ สตง.

ผ่านทางระบบ

Yes

ถึงก าหนดวันเสนอราคา 
ให้ผู้ประกอบการเข้าส ู่
ระบบ เสนอราคาภายใน
เวลาที่ก าหนดเพียงคร้ัง
เด ียว

ส้ินสุดการเสนอราคา – คกก.คัดเลือก
ข้อเสนอเทคนิคแล้ว พิมพ์ใบเสนอ
ราคา ลงช่ือก ากับทุกแผ่น -ตรวจสอบ
ผลประโยชน์ร ่วมกัน ตัดทิ้ง -คกก.
สอบถามข้อเท็จจริงได้แต่เปล่ียน
สาระส าคัญไม่ได้ คัดเล ือกเรียงล าดับ 
3 ราย (ราคาต่ าสุด หรือคะแนนสูงสุด
แล้วแต่กรณ)ี

มียื่นรายเดียว/ยื่นหลายรายถูกต้อง
รายเดียว   เสนอ หน.นง.รัฐ เพ่ือ
ยกเล ิก – ถ้าคกก.เห็นมีเหตุผลสมควร
เด ินต่อ - ต่อรองราคา 

ผ่านเร่ืองเสนอ    
หน.นง.รัฐ

เห็นชอบเดินต่อ/
หรือให้ยกเลิก/ท า
ใหม่วิธีเดิม/วิธ ีใหม่

yes

เด ินต่อ-อนุมัต ิส่ังซ ื้อ
ส่ังจ้าง

No

ประกาศผลในระบบ 
E gp เว็ปหน่วยงาน
รัฐ และปิดประกาศ
เปิดเผยที่ท าการ + 
ส่ง E mail ทุกราย

คกก.ตรวจรับพัสดุ บร ิหาร
สัญญา ตรวจรับต่อไป

End

ลงนามในสัญญา/
ข้อตกลง

Yes

No

คกก.ท ารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นและเอกสารท้ังหมด

เสนอขอความเห็นชอบ

ไม่มีผู้ยื่น/มีแต่ไม่ถูกต้อง  เสนอ หน.
นง.รัฐ เพ่ือยกเลิก ท า E-bidding ใหม่ 
– ถ้าหน.นง.รัฐเห็น่ว ่าจะไม่ได้ผลดีให้
ไปคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง (ก) ได้ ถ้า
เหตุอ ื่นเร ิ่มใหม่ 

ยกเล ิก / ท าใหม่ วิธี
เด ิมหรือวีธิอ่ืนต่อไป

End

 ้า ร นเล่ือน เว้น  ก
 จ้งเล่ือนระ   ดั ้อง

ด การคัดเลือก
ราคา น น้า 3
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3   ่า  ดเท ากนั ลา รา   
ราคา  ่า  ด อง  ้ที่เ นอราคาเ ้า   ระ  

ล าดั  รกเป น  ้ชนะ

เ ้าเ นอราคารา เดี ว
ราคาเ  าะ   
เป นประ  ชน 

เ นอ  น.นง.รั  
  าน  น.จนท.รั 

ราคาได้

ไ   ี  ้ เ ้าเ นอราคา
เ นอ  น.นง.รั  
  าน  น.จนท.

 กเลิก

ท า E-market 
    

คัดเลือก 
 . 56 ว.1 (1) (ก)

เฉพาะเจาะจง 
 . 56 ว.1 (2) (ก)

คัดเลือก/
เฉพาะเจาะจง 

ด้ว เ   อื่น ท า ้อ 
22     

  ่า  ด งั  งกว าวงเงิน  
งป . า  ้อ 22

1.  อรองราคารา   ่า  ด
  านระ  

 อ ลด เ นอ
ราคา  านระ     

ราคาไ    งกว าวงเงิน

  งกว าไ  เกิน 10%

  อรอง ล้วไ  ลดอีก   ไ  
เกิน 10%

เ  นว า
เ  าะ     ้
เ นอซือ้/จ้าง
รา นัน้

1.ไ  ได้ ล- 2. จ้งท กรา ท่ี 
คกก.เ  น  ควรซือ้ รือจ้าง 
  านระ     ้เ นอราคา    
พร้อ กนัทางระ    า  น

เวลาอัน  ควร

รา  ดไ  เ นอ     
 ือว า ืนราคาเดิ 

ราคาไ    งกว าวงเงิน

  งกว าไ  เกิน 10%

เ  นว า
เ  าะ     ้
เ นอซือ้/จ้าง
รา นัน้

2.ไ  ได้ ล

3.เ นอควา เ  น  อ 
 น.นง.รั    าน  น.
จนท.ประกอ 
ด ลพินิจว าจะ

ท า  ้ล าดั   ้
ชนะ

เปล่ี นไป
จากเดิ  

(เ ี เปรี  )

 กเลิก

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

การคัดเลือกราคา E – bidding กรณีใช้เกณฑ์ราคา

คัดเลือก  . 56 ว.1 (1) (ก)

เฉพาะเจาะจง  . 56 ว.1 (2) (ก)

คัดเลือก/เฉพาะเจาะจง 
ด้ว เ   อื่น ท า ้อ 22     

 อเงินเพิ่ เ ิ 

ลดรา การ/
จ านวน/เนือ้งาน

 กเลิก

 น.นง.รั เ  นว า
ท าวิธีเดิ อีก
ไ  ได้ ล
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  ้ได้คะ นนรว   ง  ด 
เ นอราคา  งกว  าวเงิน

 า  ้อ 22

1.  อรองราคารา   ่า  ด
  านระ  

 อ ลด เ นอ
ราคา  านระ     

ราคาไ    งกว าวงเงิน

  งกว าไ  เกิน 10%

  อรอง ล้วไ  ลดอีก   ไ  
เกิน 10%

เ  นว า
เ  าะ     ้
เ นอซือ้/จ้าง
รา นัน้

2.ไ  ได้ ล

3.เ นอควา เ  น  อ 
 น.นง.รั    าน  น.
จนท.ประกอ 
ด ลพินิจว าจะ

 กเลิก ท า E-

bidding     

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

การคัดเลือกราคา E – bidding กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอ เก   อ่ืน 

คัดเลือก  . 56 ว.1 (1) (ก)

เฉพาะเจาะจง  . 56 ว.1 (2) (ก)

คัดเลือก/เฉพาะเจาะจง 
ด้ว เ   อื่น ท า ้อ 22     

 อเงินเพิ่ เ ิ 

 น.นง.รั เ  นว า
ท าวิธีเดิ อีก
ไ  ได้ ล
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e – bidding 
หลังจากท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผนแล้ว  
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคกก./ ให้จนท./ บุคคลท าร่าง TOR /Spec / แบบรูปรายการ (ข้อ 21) 

6.หน.จนท.น าร่าง TOR /Spec/แบบรูปรายการ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสาร e- bidding เผยแพร่เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ - โดยต้องเผยแพร่ในระบบ e-GP และในเว็ปของหน่วยงานของรัฐ ให้
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ตามเงื่อนไขวงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ดังนี้ (ข้อ 45 -46) 
➢ เกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน เป็นดุลพินิจ หน.นง.รัฐ 
➢ เกิน 5 ล้านบาท ต้องเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  

 

5.เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง + พร้อมน าร่าง TOR ฯลฯ +เอกสาร e- bidding)  พร้อมประกาศเชิญ
ชวนเสนอ หน.นง.รัฐ –ผ่านหน.จนท. เพื่อขอความเห็นชอบ (ข้อ 22 หรือ 23 + ข้อ 45) (วิธี e-bidding น าร่าง 
TOR เสนอด้วย) 

จัดหาครั้งหนึ่งเกิน 5 แสนบาทและสินค้า/
บริการไม่ได้ก าหนดไว้ใน e-catalog 

 

2.เจ้าหน้าที่ท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร e- bidding)  พร้อมประกาศเชิญ
ชวน (ตามแบบ) (ข้อ 43)  

 ต่างจากแบบไม่ท าให้ นง. เสียเปรียบ - ได้ ต้องสาระส าคัญครบ เว้นแต่หน.นง.รัฐเห็นว่าจะเสียเปรียบ/  
ไม่รัดกุม ให้ส่งร่างให้ส านักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ตรวจพิจารณาก่อน  

ก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ โดยต้องเป็น
วัน เวลา ท าการเท่านั้น (เวลาตามเวลาของระบบเป็นเกณฑ์)  

(เช่น ประกาศวันที่ 4 – 8 ก.ย. 60 (5 วันท าการ) ต้องก าหนดวันเสนอราคาเป็น 11 ก.ย. 60 เวลา 8.30 – 16.30 น.) 

 4.การจัดหาใดท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพจะต้องก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสาร e bidding (ข้อ 44)  
• ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดง เพ่ือทดลอง /ทดสอบ / น าเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐ

ก าหนดให้นามาตามวัน เวลา ณ สถานที่ที่นง.ก าหนด 
• กรณีต้องมีเอกสารที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ ปริมาณมากและเป็นอุปสรรค

การน าเข้าระบบ  นง.รัฐก าหนดให้น าเอกสารพร้อมสรุปจ านวนเอกสารมาส่ง ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานในภายหลัง โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้า มี) 
ก ากับในเอกสารนั้นด้วย  

ทั้งสองกรณี ให้ระบุเป็นเงื่อนไขในเอกสาร e bidding ให้ชัดเจน โดย 
 ต้องก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่ง ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา  
 เว้นแต่ไม่อาจท าได้ในวันเดียว ให้ก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน            

5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา  
       *** ถ้าเป็นการจัดหาที่ spec ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ/คุณสมบัติของผู้เสนอราคา – เป็นเหตุให้มี
ปัญหาในการคัดเลือกข้อเสนอเพราะข้อเสนอไม่อยู่ในฐานเดียวกัน ให้ก าหนดเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหากด้วย *** (ข้อ 55 (1) วรรคสอง) 
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7.ถ้ามีผู้มีความคิดเห็น – ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ท าร่าง TOR ตามข้อ 21 พิจารณาว่าควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
      ถ้าเห็นว่าควรปรับปรุง - หน.จนท.ท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศ+ร่างเอกสาร e- bidding ที่
ปรับปรุงแล้ว เสนอขอความเห็นชอบ เห็นชอบแล้วเผยแพร่ใหม่ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ไม่มีดุลพินิจ) 
และให้ หน.จนท.แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
      ถ้าเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง -หน.จนท.รายงานพร้อมความเห็นเสนอขอความเห็นชอบ – เห็นชอบแล้วให้แจ้งทุก
รายเช่นกัน (ข้อ 47) 

8. หน.จนท. – เผยแพร่ประกาศและเอกสาร e- bidding (ข้อ 48 + 49 +51 ) ในระบบ e-GP และในเว็ปของ
หน่วยงานของรัฐ พร้อมกับการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ Spec 
หรือรายละเอียด ให้ผู้ประกอบการขอรับ/ซื้อได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศ  
ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขของระเบียบ โดยค านึงถึงระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่น
ข้อเสนอด้วย ดังนี้ (เวลารวมที่ให้ผู้ประกอบการค านวณราคาแล้ว)  

วงเงินการซื้อ/จ้างครั้งหนึ่ง
เกิน (บาท) 

แต่ไม่เกิน (บาท) เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (วันท าการ) 

เกิน  5 แสน ไม่เกิน   5 ล้าน ไม่น้อยกว่า   5 วันท าการ 
เกิน  5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
เกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
เกิน 50 ล้าน  ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 

 ถ้ายกเลิก และประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสารใหม่ - ไม่ต้องเสียเงินอีก 

 

 

 

 

 

 

 

10.กรมบัญชีกลางส่งประกาศและเอกสาร e-bidding  ให้ สตง. ผ่านทางระบบ (ข้อ 50) 

9.กรณีโดยสภาพการซื้อ/จ้างจ าเป็นต้องสอบถามรายละเอียดเพื่อความชัดเจน  ดุลพินิจของ หน.นง.รัฐ 
ก าหนดให้ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง e – mail ของนง.รัฐ หรือช่องทางอ่ืนตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด + ระยะเวลาเหมาะสม  ชี้แจงในระบบ e -gp และเว็ปของนง.รัฐ ก่อนถึงก าหนดวัน
เสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ สอบถามได้ทางเมล์ ตอบทางระบบเท่านั้น (ข้อ 52) **ห้ามชี้สถานที่เด็ดขาด**  

 

11.ถ้าประกาศที่เผยแพร่ไปมีรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารฯ หรือ Tor /Spec ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
ในส่วนที่เป็นสาระส าคญั  ทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ยกเลิก แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง (ข้อ 53) (แก้ไม่ได้) 

12.ถึงก าหนดวันเสนอราคา  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ  เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนดเพียงครั้งเดียว 

** ห้ามร่น หรือเลื่อน ก าหนดวันเสนอราคา ** เว้นแต่ กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อน เพราะข้อขัดข้องผ่านระบบ เมื่อ
ด าเนินการแล้วให้ บก.รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยด้วย (ข้อ 54) 
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13.สิ้นสุดการเสนอราคาแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา/ด าเนินการ
ดังนี้ (ข้อ 55)  
1. พิมพ์ใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของทุกรายจากระบบ 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ

ก ากับทุกแผ่น  
    (ถ้าการจัดหาที่ก าหนดเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ต้องคัดเลือก

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประโยชน์ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ข้ัน
ต่ าตามท่ี นง.รัฐก าหนดก่อนแล้วจึงพิมพ์ออกมา) 

2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เอกสาร+พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือการน าเสนองาน -ทุกราย หรือเอกสารที่
ก าหนดให้ส่งภายหลัง (ภายใน 5 วันท าการตามข้อ 44) คัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค/spec ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศและ
เอกสารฯ 

     คกก.อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ไม่ใช่ขอเอกสารเพ่ิมเติม - ให้เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้
แล้วมิได้  รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ตัดรายชื่อรายนั้นออก  

     กรณีรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือspecไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากประกาศ
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่มีผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป้นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้ผ่อน
ปรนการตัดสิทธิ 

3.คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม 2. และคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
เรียงล าดับราคาต่ าสุด หรือคะแนนสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย รายที่คัดไว้ไม่มาท าสัญญา ให้พิจารณารายถัดไป 

4.ท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น+เอกสารทั้งหมด –เสนอขอความเห็นชอบต่อ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.
จนท. (อย่างน้อยต้องมี 1.รายการพัสดุที่ต้องการจัดหา 2.รายชื่อผู้ยื่น/ราคา/ข้อเสนอทุกราย 3.รายชื่อผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน 4.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การให้คะแนน 5.ผลการพิจารณาและการให้คะแนนทุก
รายพร้อมเหตุผลสนับสนุน  ใช้กับการรายงานผลในทุกวิธี) 

14.(1) กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว หรือ ยื่นหลายรายแต่ถูกต้องเพียงรายเดียว  
          ให้คกก. เสนอ หน.นง.รัฐ เพื่อยกเลิก (หลัก) 
         แต่ถ้าคกก.เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิก  ให้ต่อรองราคารายนั้น แล้ว

เสนอความเห็นต่อ หน.นง.รัฐต่อไป 
    (2) กรณไีม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง  
         ให้เสนอ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท.เพ่ือยกเลิก และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
          ถ้า หน.นง.รัฐเห็นว่าอาจไม่ได้ผลดี สั่งให้ใช้วิธีคัดเลือก ตาม ม. 56 ว.1 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตาม ม. 56 ว.1 (2) (ก) ก็ได้ - -  แต่ถ้าใช้เหตุผลอ่ืน ให้เริ่มใหม่ตั้งแต่รายงานขอซื้อ/จ้างตามข้อ 22  - - 
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15. การพิจารณาผล – กรณีใช้เกณฑ์ราคา (ข้อ 57) – หากราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณราคารายที่เสนอ
ราคาเข้าสู่ระบบในล าดับแรกเป็นผู้ชนะ 
กรณีราคาผู้ชนะยังสูงกว่าวงเงินตามข้อ 22 ให้ คกก. 

15.1 ต่อรองราคากับรายดังกล่าว ผ่านทางระบบให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้  
       หากยอมลดและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบแล้วไม่สูงกว่า หรือสูงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อจ้าง  
       หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าไม่เกิน 10 % เห็นว่าเหมาะสม ให้เสนอซื้อจ้างรายนั้น 
15.2 ท า 15.1 แล้วไม่ได้ผล  แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คกก.เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย– ผ่านทางระบบ ให้ยื่น

เสนอราคาทางระบบใหม่พร้อมกันภายในเวลาอันสมควร –รายใดไม่ยื่นถือว่ายืนราคาเดิม หากราคา
ต่ าสุดครั้งใหม่ไม่สูงกว่า / สูงไม่เกิน 10% ของวงเงินที่จะซื้อจ้าง  เห็นว่าเหมาะสม ให้เสนอซื้อจ้างจาก
รายนั้น 

15.3 ท า 15.2 แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท. เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะ  
      ยกเลิก  /  
      ขอเงินเพ่ิมเติม /  
      ลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน (ลดทุกราย)  หากท าให้ล าดับของผู้ชนะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิก 
➢ แต่ถ้าหาก หน.นง.รัฐ เห็นว่า e – bidding อีกจะไม่ได้ผลดี  ให้ใช้วิธีคัดเลือก (ม. 56 ว.1 (1) (ก)) หรือ 

วิธีเฉพาะเจาะจง (ม. 56 ว.1 (2) (ก)) ได้ – แต่ถ้าใช้เหตุผลอ่ืน ต้องท าใหม่ตั้งแต่ข้อ 22 -- 
 
 
 

16. การพิจารณาผล – กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (ข้อ 58)  
      – หากราคาขอผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินตามข้อ 22 ให้ คกก.แจ้ง 
16.1 ต่อรองราคากับรายดังกล่าว ผ่านทางระบบให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้  
       หากยอมลดและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบแล้วไม่สูงกว่า หรือสูงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อจ้าง  
       หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าไม่เกิน 10 % เห็นว่าเหมาะสม ให้เสนอซื้อจ้างรายนั้น 
16.2 ท า 16.1 แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท. เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะ  
      ขอเงินเพ่ิมเติม  /  
       ยกเลิก และท า e – bidding ใหม ่
           แต่ถ้าหาก หน.นง.รัฐ เห็นว่า e – bidding อีกจะไม่ได้ผลดี  ให้ใช้วิธีคัดเลือก (ม. 56 ว.1 (1) (ก)) หรือ 

วิธีเฉพาะเจาะจง (ม. 56 ว.1 (2) (ก)) ได้ – แต่ถ้าใช้เหตุผลอ่ืน ต้องท าใหม่ตั้งแต่ข้อ 22 -- 
 
 
 
18.ให้ หน.จนท. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e- GP และเว็ปหน่วยงาน และให้ปิดประกาศเปิดเผยที่หน่วยงาน (3 
ช่องทาง) และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail (ข้อ 59 ประกอบข้อ 42) 

20. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ  

ข้อ 60 - กรณีประกวดราคานานาชาติ ท าร่าง Tor + ท าเอกสารนานาชาติ +ประกาศเชิญชวน ภาษาไทยหรือ
อังกฤษก็ได้ นอกนั้นด าเนินการเหมือนกัน แต่เผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ 

17.หน.นง.รัฐ เห็นชอบ รายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อจ้างอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว  
 

19. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือกรณีมีการ
อุทธรณ์ เมื่อ นง.ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้) 
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การสอบราคา (เกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน) ขั้นตอนเกือบเหมือนเดิม แต่ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดใน
การใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถท าในระบบได้ และในอนาคตจะยกเลิกวิธีนี้ – ไม่สรุปไว้ ณ ที่นี้  

ผังกระบวนการขั้นตอนวิธีคัดเลือก หลังท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผนแล้ว 
การจัดซื้อจัดจ้างว ิธีคัดเลือก

เจ้า น้าที่/ค ะกรร การซือ้ รือจ้าง
 ด วิธีคัดเลือก

 ัว น้า น ว งาน องรั  ัว น้าเจ้า น้าที่
กร  ัญชีกลาง /  ้ประกอ การ/
ค ะกรร การ รวจรั พั ด 

Ph
as

e

ซองและเอกสาร

ซองและเอกสาร + ส าเนา
ใบรับ

หนังสือเชิญชวน+บัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการท่ี คกก.มีหนังสือ

เชิญชวน

Start

ต้ังคกก./ให้ จนท./
บุคคลท าร ่าง Tor/

Spec (ข้อ 21)

ท ารายงานข้อ 22

ผ่านรายงานขอ
ความเห็นชอบ 

ตามข้อ 22
เ  นชอ 

No

คกก.ท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ไม่มีถึง 
(มี 2 ) – เชิญ 2 – +ท าบัญชี

รายช่ือผ ู้ประกอบการที่ คกก.มี
หนังสือเชิญชวน

Yes

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

2

ผู้ประกอบการที่ได้ร ับ
หนังสือเชิญชวนยื่นเสนอ
ราคาตามวันเวลาที่นง.รัฐ

ก าหนด

ผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน 
คกก.และส่งถึงนง.รัฐ โดยยื่น
โดยตรงพร้อมรับรองเอกสาร

ที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบ
เสนอราคาว่าเอกสารถูกต้อง

และเป็นความจริงทุก
ประการ

จนท. 
- ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อม

ระบุวันและเวลาที่รับซอง 
– ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
- ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่

ได้รับไว้ต่อ คกก
 

ถึงก าหนดเวลารับซอง รับซอง
เฉพาะรายที่มีหนังสือเช ิญชวน

เท่านั้น + ท าบัญชีรายช่ือผู้มายื่น
ข้อเสนอ
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การจัดซื้อจัดจ้างว ิธีคัดเลือก  page 2

เจ้า น้าที่/ค ะกรร การซือ้ รือจ้าง
 ด วิธีคัดเลือก

 ัว น้า น ว งาน องรั  ัว น้าเจ้า น้าที่
กร  ัญชีกลาง /  ้ประกอ การ/
ค ะกรร การ รวจรั พั ด 

Ph
as

e

การพิจาร ากร ี  าง 

2

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

กรมบัญชีกลางส่ง
ประกาศ และเอกสาร    
E -bidding ให้ สตง.

ผ่านทางระบบ

ถึงก าหนดวันเสนอราคา 
ให้ผู้ประกอบการเข้าส ู่
ระบบ เสนอราคาภายใน
เวลาที่ก าหนดเพียงคร้ัง
เด ียว

เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซอง
ข้อเสนอ (ข้อ 74 (4))  ให้ คกก. เปิด
ซองข้อเสนอ  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของทุกราย กรรมการลง
ลายมือช่ือก ากับในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบทุกแผ่น  น าข้อ 55 
(2) – (4) e bidding มาใช้โดยอนุโลม 
(: ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดย สอบถามข้อเท็จจริงเพ ิ่มเติม ผ่อน
ปรนสิทธิ คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติ
ที่ถูกต้องและคัดเลือกข้อเสนอ
เรียงล าดับไม่เกิน 3 ราย ท ารายงาน
ผลการพิจารณาและความเห็น พร้อม
เอกสารทั้งหมดเสนอขอความ
เห็นชอบ)

มียื่นรายเดียว/ยื่นหลายรายถูกต้อง
รายเดียว   เสนอ หน.นง.รัฐ เพ่ือ
ยกเล ิก – ถ้าคกก.เห็นมีเหตุผลสมควร
เด ินต่อ - ต่อรองราคา 

ผ่านเร่ืองเสนอ    
หน.นง.รัฐ

เห็นชอบเดินต่อ/
หรือให้ยกเลิก/ท า
ใหม่วิธีเดิม/วิธ ีใหม่

yes

เด ินต่อ-อนุมัต ิส่ังซ ื้อ
ส่ังจ้าง

No

ประกาศผลในระบบ 
E gp เว็ปหน่วยงาน
รัฐ และปิดประกาศ
เปิดเผยที่ท าการ + 
ส่ง E mail ทุกราย

คกก.ตรวจรับพัสดุ บร ิหาร
สัญญา ตรวจรับต่อไป

End

ลงนามในสัญญา/
ข้อตกลง

Yes

No

คกก.ท ารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นและเอกสารท้ังหมด

เสนอขอความเห็นชอบ

ไม่มีผู้ยื่น/มีแต่ไม่ถูกต้อง  เสนอ หน.
นง.รัฐ เพ่ือยกเลิก และด าเนินการใหม่
เฉพาะเจาะจง (ก) ได้ 

ยกเล ิก / ท าใหม่ วิธี
เด ิมหรือวีธิอ่ืนต่อไป

End

 ้า ร นเล่ือน เว้น  ก
 จ้งเล่ือนระ   ดั ้อง

ด การคัดเลือก
ราคา น น้า 3
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3   ่า  ดเท ากนั ลา รา   
ราคา  ่า  ด อง  ้ที่เ นอราคาเ ้า   ระ  

ล าดั  รกเป น  ้ชนะ

เ ้าเ นอราคารา เดี ว
ราคาเ  าะ   
เป นประ  ชน 

เ นอ  น.นง.รั  
  าน  น.จนท.รั 

ราคาได้

ไ   ี  ้ เ ้าเ นอราคา
เ นอ  น.นง.รั  
  าน  น.จนท.

 กเลิก

ท า E-market 
    

คัดเลือก 
 . 56 ว.1 (1) (ก)

เฉพาะเจาะจง 
 . 56 ว.1 (2) (ก)

คัดเลือก/
เฉพาะเจาะจง 

ด้ว เ   อื่น ท า ้อ 
22     

  ่า  ด งั  งกว าวงเงิน  
งป . า  ้อ 22

1.  อรองราคารา   ่า  ด
  านระ  

 อ ลด เ นอ
ราคา  านระ     

ราคาไ    งกว าวงเงิน

  งกว าไ  เกิน 10%

  อรอง ล้วไ  ลดอีก   ไ  
เกิน 10%

เ  นว า
เ  าะ     ้
เ นอซือ้/จ้าง
รา นัน้

1.ไ  ได้ ล- 2. จ้งท กรา ท่ี 
คกก.เ  น  ควรซือ้ รือจ้าง 
  านระ     ้เ นอราคา    
พร้อ กนัทางระ    า  น

เวลาอัน  ควร

รา  ดไ  เ นอ     
 ือว า ืนราคาเดิ 

ราคาไ    งกว าวงเงิน

  งกว าไ  เกิน 10%

เ  นว า
เ  าะ     ้
เ นอซือ้/จ้าง
รา นัน้

2.ไ  ได้ ล

3.เ นอควา เ  น  อ 
 น.นง.รั    าน  น.
จนท.ประกอ 
ด ลพินิจว าจะ

ท า  ้ล าดั   ้
ชนะ

เปล่ี นไป
จากเดิ  

(เ ี เปรี  )

 กเลิก

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

การพิจารณาราคาวิธีคัดเลือก

คัดเลือก  . 56 ว.1 (1) (ก)

เฉพาะเจาะจง  . 56 ว.1 (2) (ก)

คัดเลือก/เฉพาะเจาะจง 
ด้ว เ   อื่น ท า ้อ 22     

 อเงินเพิ่ เ ิ 

ลดรา การ/
จ านวน/เนือ้งาน

 กเลิก

 น.นง.รั เ  นว า
ท าวิธีเดิ อีก
ไ  ได้ ล
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3 คกก. จ้ง  ้ประกอ การ ่ืน
 ้อเ นอด้านเทคนิค

พิจาร า  ้เป นไป า 
ควา  ้องการก อน

คดัเลือก ้อเ นอทาง
เทคนิคที่ดีท่ี  ด

จัดล าด ั
เชิญ  ้ที่ดีท่ี  ด า ื่น
ด้านราคา ละ
เจรจา  อรอง

เ นอ  น.นง.รั   าน 
 น.จนท. เพื่อ กเลิก ละ
 ั่งด าเนินการ     ด วิธี
เฉพาะเจาะจง  า   . 56 
วรรค น ่ง (2) (ก) ก ได้ 

ไ  ได้ ล
ไ  ได้ ล เจรจา
รา  ัดไป

 ร ป ด    ั  ร จาร เน ร  อ.  น.พก. 6/9/60

การพิจาร าราคาวิธีคัดเลือก - การจ้างงาน   56 (1) (ช) - พั ด ท่ีรั   งเ ริ  
กร ีไ   า าร ด าเนินการ า ปก ิไ  ได้
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก - เม่ือเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) และ
กรณีอ่ืนที่ก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือก 
หลังจากท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผนแล้ว (ยกเว้น (ค) จ าเป็นเร่งด่วน (ฉ) ราชการลับ ไม่ต้องท าแผน) 
(ข้อ 74 – 77 )           
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคกก./ ให้จนท./ บุคคลท าร่าง TOR /Spec / แบบรูปรายการ (ข้อ 21) 

2.จนท.ท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 เสนอ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท. เพื่อขอความเห็นชอบ 

3. ได้รับความเห็นชอบแล้ว  คกก.ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังนี้ 
3.1 ท าหนังสือเชิญชวน  ส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่น

ข้อเสนอ เว้นแต่ไม่มีถึง (มี 2 ) – เชิญ 2 – ให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน *** พร้อมท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่ คกก.มีหนังสือเชิญชวน 

3.2 การยื่นซอง (ประกอบข้อ 68) – ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนตาม 2.1 ยื่นเสนอราคาตามวันเวลาที่ 
นง.รัฐก าหนด โดย 

- ผู้ยื่นซองต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึง
หน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา
พร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

- ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง – ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้
ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ครั้งนั้น เพื่อด าเนินการต่อไป-ไม่เหมือนเดิมตรงไม่ต้องส่งมอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บไว้ก่อนแล้ว ส่งตรงเลย- 

4. เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองเฉพาะรายที่คกก.มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมท าบัญชี
รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ 
เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างเพ่ิมเติม (เว้นแต่ กรณีท่ีมี
ความจ าเป็นโดยสภาพที่ต้องน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง ทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้น าเอกสารหรือ
รายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ) 
 
5. เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ (ข้อ 74 (4))  ให้ คกก. เปิดซองข้อเสนอ  ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานของทุกราย กรรมการลงลายมือชื่อก ากับในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบทุกแผ่น  
น าข้อ 55 (2) – (4) e bidding มาใช้โดยอนุโลม (: ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโดย สอบถามข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม ผ่อนปรนสิทธิ คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติที่ถูกต้องและคัดเลือกข้อเสนอเรียงล าดับไม่เกิน 3 ราย ท า
รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมเอกสารทั้งหมดเสนอขอความเห็นชอบ) 
 
6. หากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีหลายรายแต่ถูกต้องตามหนังสือเชิญชวนรายเดียว ให้ด าเนินการตาม
ข้อ 56 e bidding  โดยอนุโลม – เสนอยกเลิก แต่ถ้า คกก.เห็นว่ามีเหตุผลสมควรด าเนินการต่อไปไม่ต้องยกเลิก 
ให้ต่อรองราคาถ้าราคาสูงกว่าวงเงิน หรือลดรายการ/จ านวน/เนื้องาน ตามข้อ 57 ,58 ต่อไป -  (ข้อ75วรรคแรก) 
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7. หากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามหนังสือเชิญชวนรายเดียว (ข้อ75 วรรคสอง) ให้เสนอ หน.นง.รัฐ 
ผ่าน หน.จนท.เพ่ือยกเลิก และด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม. 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้  
 
8. ถ้าราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ให้คกก.เรียกรายนั้นมาต่อรองราคา (ข้อ75 วรรคสาม) 
โดยท าตามข้อ 57,58 แล้วแต่กรณีโยอนุโลม 
 
9. การจ้างงานตาม ม. 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) - พัสดุที่รัฐส่งเสริม - หากไม่สามารถด าเนินการตามปกติได้  
    ให้ คกก.แจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค – เพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อน
พิจารณาด้านราคา  แล้วให้ คกก.คัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด  จัดล าดับ เชิญผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคา และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจา
กับผู้ยื่นด้านเทคนิคที่ดทีี่สุดรายถัดไป  
  หากยังไม่ได้ผล เสนอความเห็นต่อ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท. เพื่อยกเลิกและสั่งด าเนินการใหม่โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม ม. 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้  (ข้อ 76)  

11.ให้ หน.จนท. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e- GP และเว็ปหน่วยงาน และให้ปิดประกาศเปิดเผยที่หน่วยงาน (3 
ช่องทาง) และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail (ข้อ 77 ประกอบข้อ 42) 

13. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ  

10.หน.นง.รัฐ เห็นชอบ รายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อจ้างอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว  
 

12. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือกรณีมีการ
อุทธรณ์ เมื่อ นง.ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่ กรณี
จ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56 (1) (ค) หรือ กรณีมีวงเงินเล็กน้อยที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 96 วรรคสอง คือ
วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) 
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ผังกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเว้น มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)         หลัง
ท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผนแล้ว 

การจัดซ้ือจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเว้นข้อ 79 (มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 
เจ้า น้าที่/ค ะกรร การซือ้ รือจ้าง

 ด วิธีเฉพาะเจาะจง
 ัว น้า น ว งาน องรั  ัว น้าเจ้า น้าที่

กร  ัญชีกลาง /  ้ประกอ การ/
ค ะกรร การ รวจรั พั ด 

P
h

as
e

หนังสือเชิญชวน

Start

ต้ังคกก./ให้ จนท./
บุคคลท าร ่าง Tor/

Spec (ข้อ 21)

ท ารายงานข้อ 22

ผ่านรายงานขอ
ความเห็นชอบ 

ตามข้อ 22
เ  นชอ 

No

คกก.ท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข รายใดรายหนึ่งให้

เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจา
ต่อรอง (ตามเงื่อนไขแต่ละข้อ

ตามระเบียบ)

Yes

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

ผู้ประกอบการที่ได้ร ับ
หนังสือเชิญชวนยื่นเสนอ

ราคา

จนท.เจรจาต่อรองตามที่
ระเบียบก าหนดแต่ละเงื่อนไขใน

มาตรา 56 (2)

ผ่านเร่ืองเสนอ    
หน.นง.รัฐ

เห็นชอบ

yes

อนุมัต ิส่ังซ ื้อ
ส่ังจ้าง

ประกาศผลในระบบ E gp 
เว็ปหน่วยงานรัฐ และปิด
ประกาศเปิดเผยที่ท าการ 

+ ส่ง E mail ทุกราย

คกก.ตรวจรับพัสดุ บร ิหาร
สัญญา ตรวจรับต่อไป

End

ลงนามในสัญญา/
ข้อตกลง

Yes

No

คกก.ท ารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นและเอกสาร

ทั้งหมดเสนอขอความเห็นชอบ
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วิธีเฉพาะเจาะจง - เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) และกรณีอื่นที่ก าหนดให้ใช้
วิธีเฉพาะเจาะจง  
(ขั้นตอนนี้ยกเว้นตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) พัสดุทั่วไปไม่เกิน 5 แสนบาท ทั้งกรณีปกติ และ
จ าเป็นเร่งด่วน (ตามข้อ 79)) (ข้ันตอนตามข้อ 78 , 80– 81 ) 
หลังจากท าแผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผนแล้ว (ยกเว้น (ข) พัสดุทั่วไปไม่เกิน 5 แสนบาท (ง) จ าเป็นใช้
ฉุกเฉิน (ฉ) พัสดุที่จะขายทอดตลาดโดย นง.รัฐ – ไม่ต้องท าแผน + ท าข้อตกลงเป็นหนังสือได้) และยกเว้น
จ าเป็นเร่งด่วนตามข้อ 79 วรรคสอง 
 
            
   
 
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
 
 

1.แต่งตั้งคกก./ให้จนท./บุคคลท าร่าง TOR/Spec/แบบรูปรายการ (ข้อ 21)  

2.จนท.ท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 เสนอ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท. เพื่อขอความเห็นชอบ 

3. ได้รับความเห็นชอบแล้ว  คกก.ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงท าหนังสือเชิญชวน  ส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคาโดย 
(ก) กรณีตาม 56 (2) (ก) – ใช้วิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผล – เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น -โดยตรง หรือ

เชิญจากผู้ที่เคยยื่นในวิธีทั่วไป/คัดเลือกที่ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี)  หากเห็นว่าเสนอสูงกว่าราคาในท้องตลาด 
หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ี คกก. เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(ข) กรณีตาม 56 (2) (ค) (ง) - มีรายเดียว , จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน - เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น -
โดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าเสนอสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาท่ี คกก. 
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท า 

(ค) กรณีตาม 56 (2) (จ) – Repeat Order – ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ - เพ่ือขอให้มีการซื้อ/จ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิม ภายใต้
เงื่อนไขท่ีดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม – โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี)  

(ง) กรณีตาม 56 (2) (ฉ) – จะขายทอดตลาดโดย นง.รัฐ – ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(จ) กรณีตาม 56 (2) (ช) -ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง – เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นว่าเสนอสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ี คกก. เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท า 

4.ให้คกก.ท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น+เอกสารทั้งหมด –เสนอขอความเห็นชอบต่อ หน.นง.รัฐ ผ่าน 
หน.จนท. (อย่างน้อยต้องมี 1.รายการพัสดุที่ต้องการจัดหา 2.รายชื่อผู้ยื่น/ราคา/ข้อเสนอทุกราย 3.รายชื่อผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน 4.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การให้คะแนน 5.ผลการพิจารณาและการให้คะแนนทุก
รายพร้อมเหตุผลสนับสนุน) (ข้อ 78 (2) + 55 (4)) 

6.ให้ หน.จนท. ประกาศผลผู้ชนะ (หน.นง.ลงนาม) ในระบบ e- GP และเว็ปหน่วยงาน และให้ปิดประกาศเปิดเผยที่
หน่วยงาน (3 ช่องทาง) และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail (ข้อ 81 ประกอบข้อ 42) 

5.หน.นง.รัฐ เห็นชอบ รายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อจ้างอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว  
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8. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ  

7. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือกรณีมีการ
อุทธรณ์ เมื่อ นง.ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่ การ
จัดซื้อโดยวิธีเฉาพเจาะจง หรือกรณีมีวงเงินเล็กน้อยที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 96 วรรคสอง คือวงเงินไม่
เกิน 1 แสนบาท) –วิธีเฉพาะเจาะจงยกเว้นทั้งวิธี ไม่ต้องรอเวลาอุทธรณ์- (ข้อ 161 ประกอบ มาตรา 66 วรรคสอง) 
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ผังกระบวนการขั้นตอนซื้อจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) กรณีปกติ (ข้อ 79) 

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเว้นข้อ 79 (มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 
เจ้า น้าที่/ค ะกรร การซือ้ รือจ้าง

 ด วิธีเฉพาะเจาะจง
 ัว น้า น ว งาน องรั  ัว น้าเจ้า น้าที่

กร  ัญชีกลาง /  ้ประกอ การ/
ค ะกรร การ รวจรั พั ด 

Ph
as

e

หนังสือเชิญชวน

Start

ต้ังคกก./ให้ จนท./
บุคคลท าร ่าง Tor/

Spec (ข้อ 21)

ท ารายงานข้อ 22

ผ่านรายงานขอ
ความเห็นชอบ 

ตามข้อ 22
เ  นชอ 

No

คกก.ท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข รายใดรายหนึ่งให้

เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจา
ต่อรอง (ตามเงื่อนไขแต่ละข้อ

ตามระเบียบ)

Yes

สรุปโดย ภภัสสร จารุเนตร ผอ.ตสน.พก. 6/9/60

ผู้ประกอบการที่ได้ร ับ
หนังสือเชิญชวนยื่นเสนอ

ราคา

จนท.เจรจาต่อรองตามที่
ระเบียบก าหนดแต่ละเงื่อนไขใน

มาตรา 56 (2)

ผ่านเร่ืองเสนอ    
หน.นง.รัฐ

เห็นชอบ

yes

อนุมัต ิส่ังซ ื้อ
ส่ังจ้าง

ประกาศผลในระบบ E gp 
เว็ปหน่วยงานรัฐ และปิด
ประกาศเปิดเผยที่ท าการ 

+ ส่ง E mail ทุกราย

คกก.ตรวจรับพัสดุ บร ิหาร
สัญญา ตรวจรับต่อไป

End

ลงนามในสัญญา/
ข้อตกลง

Yes

No

คกก.ท ารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นและเอกสาร

ทั้งหมดเสนอขอความเห็นชอบ
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ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) พัสดุทั่วไปไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีปกติ  
(ตามข้อ 79 วรรคหนึ่ง) – ยกเว้นไม่ต้องท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง และท าข้อตกลงเป็นหนังสือได้ (ม.96 (1) 
            
       
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             
 
 
 
 
ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) พัสดุทั่วไปไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ที่
เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน (ตามข้อ 79 วรรคสอง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคกก./ให้จนท./บุคคลท าร่าง TOR/Spec/แบบรูปรายการ (ข้อ 21)  

2.จนท.ท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 เสนอ หน.นง.รัฐ ผ่าน หน.จนท. เพื่อขอความเห็นชอบ (ไม่มี คกก.ซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ - ข้อ 79 วรรคหนึ่ง)  

3. ได้รับความเห็นชอบแล้ว  
    ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น - โดยตรง  รายงานผล

การพิจารณาต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก หน.นง.รัฐ ตามข้อ 24 (หน.จนท. 

อนุมัติให้สั่งซื้อหรือจ้าง/ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ไม่ต้องเสนอ หน.นง.รัฐอนุมัติ/ลงนาม
อีกครั้ง) - เหมือนข้อ 39 เดิม -  

4.ให้ หน.จนท.ประกาศผลผู้ชนะ (หน.นง.รัฐหรือผู้รับมอบอ านาจลงนาม) ในระบบ e- GP และเว็ปหน่วยงาน และ
ให้ปิดประกาศเปิดเผยที่หน่วยงาน (3 ช่องทาง) และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail (ข้อ 81 
ประกอบข้อ 42) 

6. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ตั้งผู้ตรวจรับพัสดุคนเดียวได้) 

5. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจงยกเว้นทั้งวิธี ไม่ต้องรอเวลาอุทธรณ์ - มาตรา 66 
วรรคสอง และข้อ 161) (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น) 

1.เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการไปก่อน  

2.เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

3.เห็นชอบแล้ว – ถือว่ารายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ตสน.พก. 


