
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการพฒันาสมรรถนะผูป้ฏิบติังานในต าแหน่ง              

นักตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2561 

 
 

 

 

 

 

ส านักตรวจสอบภายใน            
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 



การบริหารคุณภาพ

งานตรวจสอบภายใน





  กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม

และเป็นอิสระ

  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วน

ราชการให้ดีขึ้น

  ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่

กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกํากับดูแล

อย่างเป็นระบบ

การตรวจสอบภายใน





(1) เพือ่ใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่า การปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธิีปฏบิตั ิที่

กาํหนด

(2) เพือ่ใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่า การปฏบิตังิานมีการควบคมุภายใน ที่เพยีงพอและ

ปฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ

การควบคมุภายในที่มีการปฏบิตัติามหลกัเกณฑฯ์ สมํา่เสมอ

การควบคมุภายในที่หน่วยงานกาํหนดขึ้นเองใหเ้หมาะสมเพยีงพอ และ

ปฏบิตัติามสมํา่เสมอ

วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบภายใน



แนวการตรวจสอบภายใน

การปฏบิัตงิานตรวจสอบ

 การรวบรวมและศึกษาข้อมูล

 การประเมนิผลระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง 

 การวางแผนการปฏบิัตงิานตรวจสอบ

วตัถุประสงค์การตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

วธิีการตรวจสอบ



5

กระบวนการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  ( Internal  Audit  Process )

การประเมนิผลระบบการควบคมุ

ภายใน

การวางแผน การสาํรวจขอ้มลูเบือ้งตน้

การประเมนิความเสีย่ง

การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏบิตังิาน

การปฏบิตังิานตรวจสอบ

สรปุผลการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏบิตังิาน

การตดิตามผล

การปฏบิตังิาน

การจดัทาํ

รายงานและการ

ตดิตามผล

กระด

าษ

ทาํ

การ

การสาํรวจเบือ้งตน้และ

การสอบทานการควบคมุ

ภายใน

การทดสอบเพิม่เตมิ

เรือ่งทีต่รวจพบ

การประเมนิผลระบบการควบคมุ

ภายใน

การสาํรวจขอ้มลูเบือ้งตน้

การประเมนิความเสีย่ง

การวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการปฏบิตังิาน

การปฏบิตังิานตรวจสอบ

สรปุผลการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏบิตังิาน

การตดิตามผล

การจดัทาํ

รายงานและการ

ตดิตามผล

กระดาษ

ทาํการ



แผนการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที ่ กค   ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวนัที ่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่องที่กาํหนดใหต้รวจสอบ

การตดิตามการดาํเนินงานเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลการปฏบิตังิานดา้นการเงนิ 

การบญัชี และการจดัซื้อจดัจา้ง 

ตามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวนัที ่๕ กนัยายน 

๒๕๖๐



เรื่องทีต่รวจสอบ รายการตรวจสอบ
๑. การรับ – จ่ายเงนิผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ (e ‐ Payment)
๑) ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิาน

๒) การสอบทานการปฏิบัตงิานและการกาํกบัดูแลของผู้ทีเ่กีย่วข้อง

๒. การปฏิบัตงิานจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญตักิารจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๑) การจัดทาํและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) การมอบอาํนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

    ๒.๑) วธิีทีจ่ะซื้อหรือจ้าง

    ๒.๒) วงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง

๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธิีคดัเลอืก และวธิี

เฉพาะเจาะจง

๓.๑) การจัดทาํรายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพจิารณาตามรายการทีร่ะเบียบ
กาํหนด

  ๓.๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง

๓.๓) การเผยแพร่ร่างเอกสารและประกาศเอกสารซื้อหรือจ้าง (เฉพาะวธิีการประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไป)
๓.๔) การพจิารณาผล

๓.๕) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

๓.๖) การขออนุมตัสิั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
๓.๗) การจัดทาํสัญญา บริหารสัญญา และตรวจรับ

เรื่องที่กาํหนดให้ตรวจสอบ



 
เรื่องที่ตรวจสอบ รายการตรวจสอบ

๓. การปฏิบัติงานในระบบงาน

ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

 

๑) การบนัทกึข้อมูลในระบบงาน

๑.๑) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด

๑.๒) ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง

๑.๓) ระบบงานผิดสัญญารับทนุ/ลาศึกษา 

๑.๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี ้
๒) การจัดให้มีระบบการตดิตามการดาํเนินงานก่อนหมดอายุความ

การดาํเนินคดี
๔. การดําเนินงานของงาน/

โคร งการตามแผนปฏิบั ติ

ราชการของส่วนราชการ
(ตามผลการประเมินความเสี่ยงของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน)

๑) ความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
๒) การใช้ประโยชน์ของผลการดําเนินงานของงาน /โครงการที่

ดาํเนินการแล้วเสร็จ

๕. การปฏิบัติตามมาตรการ

แก้ไขปัญหา              หนีค้่า

สาธารณูปโภคค้างชําระของ

่

๑) การตัง้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค

๒) การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค

๓) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (งบประมาณ/เงนินอกงบประมาณ)

ี ้ ่ ปโ

เรื่องที่กาํหนดให้ตรวจสอบ



LOGO

กองการพสัดภุาครฐั  (โดย...สาํนักงานคลงัจงัหวดัชลบรุี)
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สร้างความ

เชื่อมัน่ให้กบั

ทุกภาคส่วน

การจดัซื้อจดัจ้างมี

กรอบการปฏิบัตงิานที่

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพือ่ความ

โปร่งใส และมกีาร

แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

คาํนึงถงึวตัถุประสงค์

การใช้งานเป็นสําคญั 

เพือ่ให้เกดิความคุ้มค่า

ในการใช้จ่ายเงนิเน้นการวางแผนและ

ประเมนิผลเพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้

ภาคประชาชนมสี่วน

ร่วม เพือ่ตรวจสอบ

และป้องกนัการทุจริต

การจดัซื้อจดัจ้างด้วย

วธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่

การเปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตุผล
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พระราชบัญญตันิีใ้ช้บงัคบัเมือ่พ้นกาํหนด 180 วนั 

นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

 ให้ยกเลิกบทบัญญัติ เกี่ยวกับพัสดุ  การจัด ซื้อจัดจ้าง 

หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใดๆ  ของหน่วยงานของรัฐ 

ทีอ่ยู่ภายใต้บังคบัแห่งพระราชบัญญตันิี้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  24  ก.พ. 2560 

มผีลใช้บังคบั  23  สิงหาคม 2560
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การจดัซื้อจดัจ้าง

“การดาํเนินการเพือ่ให้ได้มาซึ่งพสัดุ”

 ซื้อ  จ้าง

 เช่า
แลก

เปลีย่น

21/09/61 12



พสัดุ

สินค้า

งานจ้าง

ก่อสร้าง

งานจ้าง

ออกแบบ

และควบคุม

งาน

งานจ้าง

ทีป่รึกษา

งาน

บริการ
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วสัดุ ครุภณัฑ์

ทีด่นิ
สิ่งปลูก

สร้าง

สินค้า
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งานจ้าง

บริการ

งานจ้าง

เหมาบริการ

งานจ้าง

ทาํของ

การรับขนตาม

ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์

งานบริการ
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งานก่อสร้าง

งาน

ก่อสร้าง

อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ

ปรับปรุง

ซ่อมแซม

อาคารทีท่าํการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกฬีา  เสาธง รั้ว

ประปา ไฟฟ้า สื่อสาร 

โทรคมนาคม การระบายนํา้ 

การขนส่งทางบก 

ทางนํา้ ทางเรือ ทางอากาศ
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               “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพือ่ใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทยีบราคาทีผู่้ยืน่

ข้อเสนอได้ยืน่เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจดัจ้างได้จริงตามลาํดบั ดงัต่อไปนี้

             (1) ราคาทีไ่ด้มาจากการคาํนวณตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการกาํกบัราคากลางกาํหนด

             (2) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุทีก่รมบัญชีกลางจดัทาํ

             (3) ราคามาตรฐานทีส่ํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่กาํหนด

             (4) ราคาทีไ่ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

             (5) ราคาทีเ่คยซื้อหรือจ้างครั้งหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

             (6) วธิีอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ หรือแนวทางปฏบิัตขิองหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

                      ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มี

ราคาตาม (2)  หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้

คาํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคญั ในกรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1) (2) และ (3) ให้

ใช้ราคาตาม   (4) (5)หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้คํานึงถึงประโยชน์ของ

หน่วยงานของรัฐเป็นสําคญั

ราชการกาํหนดไวแ้ลว้

ราคากลาง
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เงนิงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย

งบประมาณรายจ่าย   กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   กฎหมายเกี่ยวด้วย

การโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ อื่ น ใ ด ที่ ต ก เ ป็ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น

ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอาํนาจเรียกเกบ็ตามกฎหมาย และให้

หมายความรวมถงึเงนิกู้ เงนิช่วยเหลอื และเงนิอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
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ราชการส่วน

ท้องถิ่น

ราชการส่วน

ภูมภิาค

ราชการ

ส่วนกลาง
รัฐวสิาหกจิ

องค์การ

มหาชน

หน่วยงาน

อสิระของรัฐ
องค์กรอสิระ/

ตาม

รัฐธรรมนูญ

หน่วยงานอืน่ๆ

มหาวทิยาลยัใน

กาํกบัของรัฐ

หน่วยงาน

ธุรการศาล

หน่วยงานของรัฐ
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โปร่งใส

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล

ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 

เปิดโอกาสให้แข่งขนั

อย่างเป็นธรรม

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ

เพือ่การตรวจสอบ

มคีุณลกัษณะตอบสนอง

วตัถุประสงค์การใช้งาน

 และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจดัซื้อจดัจ้างมี

การกาํหนดเวลาทีเ่หมาะสม 

และมกีารประเมนิผล

มาตรา 8

หลกัการจัดซื้อจดัจ้าง
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•     การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง 

ให้หน่วยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์

ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะ

ของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยีห่้อใดยีห่้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง

โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น

มยีีห่้อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห่้อใด กใ็ห้ระบุยีห่้อนั้นได้

มาตรา 9 

การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะ
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Company Name

เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นําไปเพือ่ตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ



 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจาก
  วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

การบังคบัใช้ กองการพสัดุภาครัฐ
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ระเบียบม ี10 หมวด

การซื้อหรือจ้าง2. การซื้อหรือจ้าง
งานจ้างทีป่รึกษา3. งานจ้างทีป่รึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การทาํสัญญาและหลกัประกนั5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ
การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ7. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ
การทิง้งาน8. การทิง้งาน
การบริหารพสัดุ9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อความทัว่ไป1. ข้อความทัว่ไป

การร้องเรียน10. การร้องเรียน

การซื้อหรือจ้าง2. การซื้อหรือจ้าง
งานจ้างทีป่รึกษา3. งานจ้างทีป่รึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การทาํสัญญาและหลกัประกนั5. การทาํสัญญาและหลกัประกนั
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ
การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ7. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ
การทิง้งาน8. การทิง้งาน
การบริหารพสัดุ9. การบริหารพสัดุ
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หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ราชการส่วนกลาง
• หมายถงึ อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคล

ราชการส่วนภูมภิาค
• หมายถงึ ผู้ว่าราชการจงัหวดั

ราชการส่วนท้องถิน่
• หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมอืงพทัยา หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่

ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

รัฐวสิาหกจิ
• หมายถงึ ผู้ว่าการ ผู้อาํนวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งทีเ่รียกชื่อ

อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

องค์การมหาชน

• หมายถงึ ผู้อาํนวยการ หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

องค์กรอสิระ

• หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิ เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ เลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

• หมายถงึ อยัการสูงสุด

หน่วยธุรการของศาล

• หมายถงึ เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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หมายความว่า ผู้ดาํรงตาํแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)

มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ

• หมายถงึ อธิการบดี

หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในกาํกบัของรัฐสภา

• หมายถึง เลขาธิการวฒุิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการสถาบนั

พระปกเกลา้ เลขาธิการสาํนกังานสภาพฒันาการเมือง

หน่วยงานอสิระของรัฐ

• หมายถึง เลขาธิการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

หน่วยงานอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

• หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจดัตั้งหน่วยงานนั้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมอบอาํนาจ (1)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี

อาํนาจสั่งซื้อสั่งจ้างจะมอบอาํนาจเป็น

หนังสือให้แก่ผู้ดาํรงตาํแหน่งใดกไ็ด้ซึ่ง

สังกดัหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั โดยให้

คาํนึงถงึระดบั ตาํแหน่ง หน้าทีแ่ละ

ความรับผดิชอบของผู้ทีไ่ด้รับมอบ

อาํนาจเป็นสําคญั

(ผู้รับมอบอาํนาจจะมอบอาํนาจให้แก่

ผู้ดาํรงตาํแหน่งอืน่ต่อไปไม่ได้)

 

เพือ่ความคล่องตวัในการจดัซื้อ

จดัจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบอาํนาจในการสั่งการและ

ดาํเนินการจดัซื้อจดัจ้างให้แก่

ผู้ดาํรงตาํแหน่งรองลงไป

เป็นลาํดบั

กองการพสัดุภาครัฐ
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มอบอาํนาจให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวดั 

ผู้ว่าฯ สามารถมอบอาํนาจต่อไปได้ผู้มอบ

อาํนาจ
แจ้ง

                                                                                   ได้รับความเห็นชอบ

มอบอาํนาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

การมอบอาํนาจ (2)

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลดัจงัหวดั , 
หัวหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั 
(ผู้ว่าฯ แจ้งผู้มอบอาํนาจชั้นต้นทราบด้วย)

  
  บุคคลอืน่



การดาํเนินการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ  

ตามระเบียบนี ้ด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง

ระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ตามวธิีการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารทีจ่ดัพมิพ์จาก

ระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นเอกสารประกอบการดาํเนินการจดัซื้อจดัจ้าง

การดาํเนินการด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์
กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ทาํรายงานขอซื้อ/จ้าง

ดาํเนินการจดัหา

วธิีจดัซื้อจดัจ้างทัว่ไป 3 วธิี  
(วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธิีคดัเลอืก วธิีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัสิั่งซื้อ/จ้าง

ผู้มอีาํนาจอนุมตัสิั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
        (2) ผู้มอีาํนาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น

การทาํสัญญา

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจดัซื้อจดัจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจดัทาํแผนการจดัซื้อจดัจ้าง (1)

ต้องประกาศเผยแพร่แผน

ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐ

ตามวธิีการทีก่รมบัญชีกลาง

กาํหนด และให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานที่

ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั้นด้วย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่

แผนฯโครงการใดในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ

ดาํเนินการจดัซื้อจดัจ้าง

ในโครงการนั้นได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจดัซื้อ

จดัจ้างประจาํปี

ให้ประกอบด้วยรายการ

อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ

ทีจ่ะจดัซื้อ

จดัจ้าง

2. วงเงนิทีจ่ะ

จดัซื้อจดัจ้าง

โดยประมาณ

3. ระยะเวลา

ทีค่าดว่าจะ

จดัซื้อจดัจ้าง

4. รายการอืน่

ตามที่

กรมบัญชีกลาง

กาํหนด
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การจัดทาํแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)

ในกรณทีีม่ีความจาํเป็นต้องเปลีย่นแปลงแผนการจดัซื้อจดัจ้างประจาํปี ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัทาํรายงาน

พร้อมระบุเหตุผลทีข่อเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น

ไม่ต้องประกาศ

เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณจีําเป็นเร่งด่วน 

หรือเป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั

2. กรณทีีม่วีงเงนิในการ

จัดซื้อจัดจ้างตามทีก่าํหนด

ในกฎกระทรวงหรือมี

ความจําเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ

ทีจ่ะขายทอดตลาด

3. กรณงีานจ้างทีป่รึกษา

ทีม่วีงเงนิตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

หรือมคีวามจําเป็นเร่งด่วนหรือที่

เกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างทีม่ี

ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่

เกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ
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การจดัทาํบันทกึรายงานผลการพจิารณา

          เมือ่สิ้นสุดกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ

      จดัให้มกีารบันทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธิีการและขั้นตอนการจดัซื้อ

      จดัจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมรีายการดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซื้อหรือ
ขอจ้าง

เอกสารเกีย่วกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ทีจ่ะซื้อหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเรื่องนั้น (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยืน่ข้อเสนอ

ทุกราย

บันทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลอืกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา
คดัเลอืกผู้ชนะ
การจดัซื้อจดัจ้าง
หรือผู้ได้รับ
การคดัเลอืก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ถ้าม)ี

บันทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ
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การจดัทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้

หัวหน้าหน่วยงานของรฐัแต่งตัง้คณะกรรมการ

ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือ

บคุคลใดบุคคลหนึ่งจดัทาํร่างขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะซื้อ

หรือจ้าง  รวมทัง้กาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณา

คดัเลือกข้อเสนอ 

 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐั

แ ต่งตั ้งคณะกรรมการ ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ

กองการพสัดุภาครัฐ



มาตรา 65 (ต่อ)

วรรคสาม

“...ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือ

หลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกําหนดนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน 

แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการ

พจิารณาคัดเลอืก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนน

ในแต่ละเกณฑ์”

วรรคสี่

“เมื่อพจิารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพจิารณาแล้ว การ

พิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน

ของรัฐเลอืกข้อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้บันทกึผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของ

แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย”
21/09/61 36



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างทีป่รึกษา

จ้างออกแบบ

หรือควบคุมงาน
-วงเงนิเกนิ 5 แสนบาท

 แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน    

 ให้อยู่ในดุลพนิิจ

-วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท 

ให้เผยแพร่เพือ่รับฟัง

ความคดิเห็น

-รัฐวสิาหกจิ จะ

กาํหนดแตกต่างได้ 

โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการวนิิจฉัย

อาจนําร่างประกาศ

และเอกสารฯ เผยแพร่

เพือ่รับฟังความคดิเห็น

จากผู้ประกอบการ

ก่อนกไ็ด้ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดทาํรายงานขอซื้อขอจ้าง

**   ก่อนการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องทาํรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**

     

38

หลกัการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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 เหตุผลความจาํเป็นทีต่้องซื้อหรือจ้าง

 ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี

 ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซื้อหรือจ้าง

 วงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

 กาํหนดเวลาทีต่้องการใช้พสัดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  

 วธิีจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลทีต่้องซื้อ/จ้างโดยวธิีนั้น

 หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 

 ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่าํเป็น

ในการซื้อหรือจ้าง การออกเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 

39
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการ

พจิารณาผล

การประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์
คณะกรรมการ

พจิารณาผล

การสอบราคา

คณะกรรมการ

ซื้อหรือจ้าง

โดยวธิีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ

ซื้อหรือจ้าง

โดยวธิีคดัเลอืก

กองการพสัดุภาครัฐ
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   ประธาน 1 คน

   กรรมการอืน่อย่างน้อย 2 คน 

      ยกเว้น งานจ้างทีป่รึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน

   แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจาํ พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ

หรือทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่ โดยคาํนึงถงึลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นสําคญั

        ในกรณจีาํเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง

บุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จาํนวนกรรมการทีเ่ป็น

บุคคลอืน่จะต้องไม่มากกว่าจาํนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
กองการพสัดุภาครัฐ
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         ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล

การสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก

เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

         คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็น

กรรมการด้วย

ข้อห้าม
กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง

มตกิรรมการ
- ถอืเสียงข้างมาก

- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง

   เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

- ต้องใช้มตเิอกฉันท์

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมตขิองคณะกรรมการ  

ให้ทาํบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การมสี่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

      ประธานกรรมการและ

กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี

ส่วนได้เสียกบัผู้ยืน่ข้อเสนอหรือ

คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  

ทั้งนี ้ การมสี่วนได้เสียในเรื่อง

ซึ่งทีป่ระชุมพจิารณาของประธาน

กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยวธิีปฏบิัติ

ราชการทางปกครอง

      หากประธานหรือกรรมการ

ทราบว่าตนเป็นผู้มสี่วนได้เสียกบั

ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ

หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ

กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็น

ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 

ทีต่นได้รับแต่งตั้งนั้น และให้รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพือ่

สั่งการตามทีเ่ห็นสมควรต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ



วธิีการซื้อหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

ม ี3 วธิี

3. วธิีเฉพาะ

เจาะจง

2. วธิีคดัเลอืก

1. วธิีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

- วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

(e-market)

- วธิีประกวดราคาอเิลก็- 

ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธิีสอบราคา
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การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร

e-market
e-bidding สอบราคา

- การให้หรือขายเอกสารให้ดาํเนินการไป

พร้อมกบัการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

- วงเงนิเกนิ 5 แสน แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน 

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ

- เกนิ 5 ล้าน แต่ไม่เกนิ 10 ล้าน เผยแพร่

ไม่น้อยกว่า 10 วนัทาํการ

- เกนิ 10 ล้าน แต่ไม่เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่

ไม่น้อยกว่า 12 วนัทาํการ

- เกนิ 50 ล้าน เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วนัทาํการ

เผยแพร่

ประกาศ

และเอกสาร

ไม่น้อยกว่า 

3 วนัทาํการ

- การให้หรือขายเอกสาร

ให้ดาํเนินการไปพร้อม

กบัการเผยแพร่ประกาศ 

และเอกสาร

- เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 

5 วนัทาํการ

กองการพสัดุภาครัฐ
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e - catalogผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า

- รหัสสินค้า(UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

   หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ

สินค้า

- คุณสมบัตสิินค้า 

- จาํนวน

ผู้ค้า

- คุณสมบัติ

ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สนิคา้

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า

ตอบกลบั

e-Market

ผูช้นะ

การเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน่วยงานของรัฐ

รา่งประกาศ

ประกวดราคาฯ

จดัทาํ

ประชาชนทัว่ไป

เผยแพร่/รับฟังความคดิเห็น
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพสัดุภาครัฐ
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วธประกวดราคาอเลกทรอนกส (Electronic 

Bidding :
e - bidding) 

     การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมวีงเงนิเกนิ 500,000 บาท 

และเป็นสินค้าหรืองานบริการทีไ่ม่ได้กาํหนดรายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 

(e – catalog) โดยให้ดาํเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 

ตามวธิีการทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจดทาเอกสารการซอหรอจางดวย

วิธี e - Bidding 

-ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัทาํร่างเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาซื้อหรือจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ ทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด 

-  การทาํเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจาํเป็นต้องมขี้อความหรือรายการแตกต่าง

ไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามที่กาํหนดไว้ในแบบ

และไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า

จะมปีัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกมุพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ

เผยแพร่ดงักล่าวไปให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน 

-  การกาํหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 

ให้กาํหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง

โดยกาํหนดเป็นวนั เวลา ทาํการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถอืตามเวลาของระบบ

จดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขนัตอนวิธี e -

Bidding 
การจดัหาทีม่คีวามจาํเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกาํหนด

เงือ่นไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ผู้ยืน่ข้อเสนอ

นําตวัอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน 

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้ผู้ยืน่ข้อเสนอนําตวัอย่างพสัดุนั้นมาแสดงเพือ่ทดลอง 

หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานทีท่ีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด 

กรณกีารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครั้งใดทีก่าํหนดให้ต้องมเีอกสารหรือ

รายละเอยีดในส่วนทีเ่ป็นสาระสําคญัประกอบการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทีย่ืน่

ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอยีดดงักล่าว

มปีริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยืน่ข้อเสนอในการนําเข้าระบบให้หน่วยงาน

ของรัฐกาํหนดให้ผู้ยืน่ข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอยีดนั้นพร้อมสรุปจาํนวนเอกสาร

หรือรายละเอยีดดงักล่าวมาส่ง ณ ทีท่าํการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยให้

ลงลายมอืชื่อของผู้ยืน่ข้อเสนอ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี กาํกบั

ในเอกสารหรือรายละเอยีดนั้นด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขนัตอนวิธี e -

Bidding 

การกาํหนดวนัให้ผู้ยืน่ข้อเสนอนําตวัอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่

ทดลอง หรือทดสอบหรือนําเสนองาน หรือนําเอกสารหรือรายละเอยีดมาส่ง 

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดเป็นวนัใดวนัหนึ่งภายใน 5 วนัทาํการ นับถดัจาก

วนัเสนอราคา เว้นแต่ การดาํเนินการทีไ่ม่อาจดาํเนินการวนัใดวนัหนึ่งได้ 

ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณากาํหนดมากกว่า 1 วนัได้ แต่จาํนวนวนัดงักล่าว

ต้องไม่เกนิ 5 วนัทาํการ นับถดัจากวนัเสนอราคา ทั้งนี ้ ให้ระบุไว้เป็นเงือ่นไข

ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ชัดเจน 

กองการพสัดุภาครัฐ
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หวัหน้าหน่วยงานของรฐั 

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือ่รับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ 

เพือ่รับฟังความคดิเห็นฯ

- การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะของพสัดุทีจ่ะซื้อหรือจ้าง พร้อมร่าง

ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี้

(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หน่วยงานของรัฐทีจ่ะให้มีการเผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

            รัฐวสิาหกจิใดมีความจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่าํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  

     เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
งานหรือรายละเอียดคณุลกัษณะ พร้อม

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่าํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ซื้อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

การรับฟัง

ความคดิเห็น

ไม่มผีู้เสนอ

ความคดิเห็น

 มผีู้เสนอ

ความคดิเห็น

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือ่รับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ เพือ่ให้ผู้ประกอบการมี

ความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง

โดยตรง โดยเปิดเผยตวั

งานหรือรายละเอียดคณุลกษณะ พรอม

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 

(ต่อ) 
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ดัทาํรายงานพร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ

หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่าํเนินการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาฯ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เมื่อดาํเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ดัทาํ

รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ

ปรับปรุง

หัวหน้าเจ้าหน้าทีน่ําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ

หรือจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทีป่รับปรุง 

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีครั้งหนึ่ง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

 กรณมีผีู้เสนอ

ความคดิเห็น

งานหรือรายละเอียดคณุลกษณะ พรอม

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 

(ต่อ) 
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) 

วงเงนิทีจ่ดัหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่

เอกสารฯ
(ให้คาํนึงถึงระยะเวลาในการให้

ผู้ประกอบการเตรียมจัดทาํเอกสารเพือ่

ยืน่ข้อเสนอด้วย)

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

   รัฐวสิาหกจิใดมีความจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่าํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  

เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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การซือหรือจ้างด้วยวิธี e -

Bidding 

 หากหน่วยงานของรัฐได้กาํหนดรายละเอยีดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้าง

ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุทีจ่ะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนทีเ่ป็นสาระสําคญัตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลกิ

การดาํเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วดาํเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป  

เมือ่ถงึกาํหนดวนัเสนอราคาด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาทีก่าํหนด โดยสามารถ

เสนอราคาได้เพยีงครั้งเดยีว

การกาํหนดวนัเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลงกาํหนด

วนัเสนอราคา 

กองการพสัดุภาครัฐ
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  เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี้

(๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจํานวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกาํกบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอยีดทีก่าํหนดให้จัดส่งใน

ภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้วคดัเลอืกผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

ถูกต้อง มีคุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทีม่ีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะทีค่รบถ้วน 

ถูกต้อง ตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าทีคณะกรรมการพิจารณาผล

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ยืน่ข้อเสนอ

เปลีย่นแปลงสาระสําคญัทีเ่สนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ

ไม่ครบถ้วนตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐได้กาํหนด ให้คณะกรรมการตดัรายชื่อของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น

ในกรณทีีผู่้ยืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไม่ครบถ้วน 

หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด  ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคญั และ

ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาํให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรน

การตดัสิทธิ์ผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น
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(3) คดัเลอืกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอทีถู่กต้อง และพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงลาํดบัผู้ทีเ่สนอราคาตํา่สุด

หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

      ในกรณทีีผู่้ยืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ไม่ยอมเข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ

ในเวลาทีก่าํหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาตํา่รายถดัไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูง

รายถดัไปตามลาํดบั แล้วแต่กรณี

(4) จัดทาํรายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่พจิารณา

ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(ก) รายการพสัดุทีจ่ะซื้อหรือจ้าง

(ข) รายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย

(ค) รายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอทีผ่่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั

(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา

หน้าทีคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ
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 เมือ่พจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผีู้ยืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือ

มผีู้ยืน่ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ยกเลกิการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ

ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น 

และจดัทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

กรณไีม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ยกเลกิและดาํเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

พจิารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะสั่งให้ดาํเนินการซื้อหรือจ้างโดยวธิี

คดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซื้อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลอืกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ 

ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 

หน้าทีคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ
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(1) แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพือ่

ต่อรองราคาให้ตํา่สุดเท่าทีจ่ะทาํได้ หากผู้ทีเ่สนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคา

ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่านั้น

ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่า

วงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา

ทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายนั้น

(2) ถ้าดาํเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

ซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพือ่มาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยืน่ใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 

ภายในกาํหนดระยะเวลาอนัสมควร 

หากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาให้ถอืว่ารายนั้นยนืราคาตามทีเ่สนอไว้เดมิ หากผู้ที่

เสนอราคาตํา่สุดในการเสนอราคาครั้งนีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า

แต่ส่วนทีสู่งกว่านั้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

กใ็ห้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายนั้น 

กองการพสัดุภาครัฐ
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ู

ซื้อ/จ้างสงูกว่าวงเงินที่จะซื้อหรอืจ้าง (กรณี

หน่วยงานของรฐัใช้เกณฑร์าคา) 



(3) ถ้าดาํเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจ

ว่าจะยกเลกิการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิม่เตมิ หรือลดรายการ ลดจาํนวน 

หรือลดเนือ้งาน 

หากการดาํเนินการดงักล่าวทาํให้ลาํดบัของผู้ชนะการเสนอราคาเปลีย่นแปลงไป

จากเดมิ ถอืว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลกิการซื้อ

หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการ

โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะสั่งให้ดาํเนินการซื้อหรือจ้าง

โดยวธิีคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 

แล้วแต่กรณ ีกไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซื้อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลอืก

หรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
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ู

ซื้อ/จ้างสงูกว่าวงเงินที่จะซื้อหรอืจ้าง (กรณี

หน่วยงานของรฐัใช้เกณฑร์าคา) (ต่อ) 



เมือ่ราคาของผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ

แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพือ่ต่อรองราคา

ให้ตํา่สุดเท่าทีจ่ะทาํได้ หากยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอ

ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่านั้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิ

ทีจ่ะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือ

จ้างนั้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซื้อ

หรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายนั้น 

หากดาํเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า

จะขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดาํเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การดาํเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่

อาจไม่ได้ผลด ีจะสั่งให้ดาํเนินการซื้อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธิี

เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการซื้อ

หรือจ้างโดยวธิีคดัเลอืกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
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ซือ/จ้างสงูกว่าวงเงินทีจะซือหรอืจ้าง (กรณี

หน่วยงานของรฐัใช้เกณฑร์าคาประกอบเกณฑ์

คณุภาพ) (ต่อ) 



เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล

การพจิารณา และผู้มอีาํนาจอนุมตัสิั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธิีการทีก่รมบัญชีกลาง

กาํหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ิดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางกาํหนด 

กองการพสัดุภาครัฐ
     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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(ก)

(ข) (ค) (ง)

การซื้อหรือจ้าง โดยวธิีคดัเลอืก
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)

ก. กรณใีช้วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไม่มผีู้ยืน่ข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลอืก
ข. กรณพีสัดุทีต่้องการจดัซื้อจดัจ้างมคีุณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมจีาํนวนจาํกดั

ค. กรณมีคีวามจาํเป็นเร่งด่วนทีต่้องใช้พสัดุนั้นอนัเนื่องมาจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้           

   ซึ่งหากใช้วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะทาํให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ
ง. กรณพีสัดุทีโ่ดยลกัษณะการใช้งาน หรือมขี้อจาํกดัทางเทคนิคทีจ่าํเป็นต้องระบุยีห่้อเป็นการเฉพาะ

จ. กรณพีสัดุทีจ่าํเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต่้องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ 

    หรือทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ
ช. กรณงีานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่าํเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายก่อนจงึจะประมาณค่าซ่อมได้

ซ. กรณอีืน่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
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(ก) (ข) (ค) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
การดาํเนินการ

1
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ

รายงานขอซื้อขอจ้าง

2

3

คกก. จดัซื้อจดัจ้างโดยวธิีคดัเลอืก

ทาํหนังสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับหนังสือ

เชิญชวน ยืน่เสนอราคาตามวนั 

เวลา ทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนด

- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ

ทีม่คีุณสมบัตใิห้เข้ายืน่

ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 

เว้นแต่ ในงานนั้น มี

ผู้ประกอบการทีม่คีุณสมบัติ

ตรงตามทีก่าํหนดน้อยกว่า 

3 ราย ทั้งนี ้ให้คาํนึงถงึ

การไม่มผีลประโยชน์

ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้ายืน่

ข้อเสนอด้วย

66



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าทีค่ณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลอืก

     จดัทาํหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีม่คีุณสมบัตติรงตามที่

กาํหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย และจดัทาํบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่

คณะกรรมการมหีนังสือเชิญชวน

     รับซองข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการได้มหีนังสือเชิญชวนเท่านั้น 

พร้อมจดัทาํบัญชีรายชื่อผู้มายืน่ข้อเสนอ                                              

     (เมือ่พ้นกาํหนดเวลายืน่ซองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลกัฐานฯ ต่าง ๆ

และพสัดุตวัอย่างเพิม่เตมิ)

     เปิดซองข้อเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ยืน่

ข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมอืชื่อกาํกบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าทีค่ณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวธิีคดัเลอืก (ต่อ)

     ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา

ต่าง ๆ ของผู้ยืน่ข้อเสนอราคา

     พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอทีถู่กต้องตามที่

กาํหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยืน่ข้อเสนอ

รายทีไ่ด้รับคดัเลอืกไว้ ซึ่งเสนอราคาตํา่สุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด  

ตามเกณฑ์การพจิารณาผลทีห่น่วยงานของรัฐกาํหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

     จดัทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน

     หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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(ก)

การซื้อหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
ก. กรณใีช้วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธิีคดัเลอืก หรือใช้วธิีคดัเลอืกแล้วแต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับ การคดัเลอืก

ข. กรณจีดัซื้อจดัจ้างพสัดุทีม่ีการผลติ จาํหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมวีงเงนิในการจดัซื้อจดัจ้าง

ครั้งหนึ่งไม่เกนิวงเงนิตามทีก่ฎกระทรวงกาํหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)

ค. กรณจีดัซื้อจดัจ้างพสัดุทีม่ผีู้ประกอบการซึ่งมคีุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือมผีู้ประกอบการเพยีงราย

เดยีว ในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอืน่ทีจ่ะใช้ทดแทนได้

ง. กรณมีคีวามจาํเป็นต้องใช้พสัดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกดิอบุัตภิยั/ภยัธรรมชาต ิหรือโรคตดิต่ออนัตรายตาม

กฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธิีคดัเลอืกอาจก่อให้เกดิ

ความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง

จ. กรณเีป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ด้ทาํการจดัซื้อจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจาํเป็นต้องทาํการจดัซื้อจัด

จ้างเพิม่เตมิ  หรือต่อเนื่องในการใช้พสัดุนั้น 

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ

ต่างประเทศ

ช. กรณเีป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาํเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง

ซ. กรณอีืน่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 69



(ก)
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง หรือจากผู้ยื่น
ข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอ
ราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาทีป่ระมาณได้ หรือราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได้

(ข)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการทีม่อีาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

มายืน่ราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่สนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในท้องถิน่ หรือราคาหรือราคาที่

ประมาณได้ หรือราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได้

(ค)
กรณจีําเป็นต้องทาํการจัดซื้อจัดจ้างเพิม่เตมิหรือต่อเนื่องจากพสัดุทีไ่ด้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 

(2) (จ) ให้เจรจากบัผู้ประกอบการรายเดมิตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพือ่ขอให้

มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม 

(ถ้าม)ี เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ

70

การซื้อหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)

รายเดียว ฉุกเฉิน
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(ง) กรณตีามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดาํเนินการโดยวธิีเจรจาตกลงราคา

(จ)
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของทีด่นิหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 

หากเห็นว่า ราคาทีเ่สนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ณะกรรมการ

เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได้

    กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ

รับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 

 ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้โดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดาํเนินการตามปกตไิด้ทัน 

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

กองการพสัดุภาครัฐ
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เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอสําหรับการซื้อหรือจ้าง

1

การซื้อหรือจ้างพสัดุ

ทีม่กีารกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน มคีุณภาพดี

เพยีงพอตามความต้องการ

ใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐแล้ว 

ให้ใช้เกณฑ์ราคา โดยคดัเลอืก

ผู้เสนอราคาตํา่สุด เป็นผู้ชนะ

2

การซื้อหรือจ้างพสัดุทีม่คีวามซับซ้อน 

มเีทคโนโลยสีูง หรือมเีทคนิคเฉพาะ 

จําเป็นต้องคดัเลอืกพสัดุมคีุณภาพดี

ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน

ของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์

ราคาประกอบเกณฑ์อืน่โดยพจิารณา

คดัเลอืกผู้ยืน่ข้อเสนอทีม่คีุณภาพ

และคุณสมบัตถิูกต้อง ครบถ้วน 

ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

หากไม่อาจเลอืกเกณฑ์อืน่ประกอบ 

และจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีว 

ให้ใช้เกณฑ์ราคา

3

การซื้อหรือจ้างที่มกีารกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะที่จะต้องคาํนึงถงึเทคโนโลยขีอง

พสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 

ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน

เดยีวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ

พจิารณา ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนด

เป็นเงื่อนไขให้มีการยืน่ข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคหรือข้อเสนออืน่แยกมาต่างหาก 

และให้พจิารณาคดัเลอืกผู้ที่ได้คะแนน

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่

ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นตํา่ตามที่หน่วยงานของรัฐ

กาํหนด แล้วให้พจิารณา

ตามข้อ 1 หรือ 2

         วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธิีคดัเลอืก ให้พจิารณาถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 

       และวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคญั ตามหลกัเกณฑ์ดงันี้

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มอีาํนาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น

วธิีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไป
ไม่เกนิ 200,000,000  บาท เกนิ 200,000,000   บาท

วธิีคดัเลอืก ไม่เกนิ 100,000,000  บาท เกนิ 100,000,000  บาท

วธิีเฉพาะเจาะจง ไม่เกนิ 50,000,000  บาท เกนิ 50,000,000  บาท

อาํนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

    สําหรับรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจาํเป็นจะกาํหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย

เพือ่ขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ
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ประเภทของผู้มอีาํนาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น
กองการพสัดุภาครัฐ
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1. ราชการส่วนกลางทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมภิาค ปลดักระทรวงต้นสังกดัของหน่วยงานของรัฐ

เจ้าของงบประมาณ

3. ราชการส่วนท้องถิน่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั

4. รัฐวสิาหกจิ คณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิ

5. มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ สภามหาวทิยาลยั

6. ส่วนราชการทีข่ึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการวุฒิสภา สํานักเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อาํนาจ

เหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น 

7. กรณนีอกเหนือจากทีก่าํหนดไว้ ตาม (1) – (6) ผู้บังคบับัญชา ผู้กาํกบัดูแล หรือผู้ควบคุม

ชั้นเหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น แล้วแต่กรณี

8. กรณไีม่มผีู้บังคบับัญชา ผู้กาํกบัดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อาํนาจ

เหนือขึน้ไปหนึ่งชั้นเอง



วธิีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วธิีคดัเลอืก

วธิีเฉพาะ  

เจาะจง

ใช้กบังานทีไ่ม่ซับซ้อน งานทีม่ลีกัษณะเป็น
งานประจําของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่
มมีาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และมทีีป่รึกษา
ซึ่งทาํงานนั้นได้เป็นการทัว่ไป โดย
หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนทีป่รึกษา
ทีม่คีุณสมบัตติรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนดให้
เข้ายืน่ข้อเสนอกาํหนด 

ใช้กบักรณทีีใ่ช้วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
แล้วไม่ผลด ีหรือเป็นกรณทีีเ่ป็นงาน
ซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก หรือกรณี
เป็นงานจ้างทีม่ทีีป่รึกษาจํานวนจํากดั 
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ทีป่รึกษาทีม่คีุณสมบัตติรงตามเงือ่นไข
ทีก่าํหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มี
ทีป่รึกษาน้อยกว่า 3 ราย

ใช้กบักรณทีีใ่ช้ทั้งวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและ
วธิีคดัเลอืก หรือใช้วธิีคดัเลอืกแล้วไม่ได้ผลด ีหรือ
กรณมีวีงเงนิค่าจ้างไม่เกนิวงเงินตามทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง หรือกรณจี้างทีป่รึกษารายเดมิ
ทาํต่อจากงานทีไ่ด้ทาํไว้แล้ว หรือกรณเีป็นงาน
จ้างทีม่ทีีป่รึกษาในงานทีจ่ะจ้างนั้นจํานวนจํากดั
และมวีงเงนิค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกนิวงเงินตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง หรือกรณใีนงานนั้น
มทีีป่รึกษาเพยีงรายเดยีว หรือกรณเีป็นงานทีม่ี
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือทีเ่กีย่วกบัความมั่นคง
ของชาต ิให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนทีป่รึกษาที่
มคีุณสมบัตติรงตามเงือ่นทีก่าํหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราย

การจ้างทีป่รึกษา
กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ

ขั้นตอนการจ้างทีป่รึกษา ทุกวิธี

การจัดทาํร่างขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา

           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นมา

คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทํา

ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณา

คดัเลอืกข้อเสนอ 

          องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไป

ตามทีห่ัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาํหนดตามความเหมาะสม

การจ้างทีป่รึกษา
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กองการพสัดุภาครัฐ

การจดัทาํรายงานขอจ้างทีป่รึกษา 

           ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
           ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน

จ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนด

ระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ

การจ้างทีป่รึกษา

ขั้นตอนการจ้างทีป่รึกษา ทุกวิธี (ต่อ)
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กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษา

ม ี4 คณะ ได้แก่

การจ้างทีป่รึกษา
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กองการพสัดุภาครัฐ

จนท. หน.หน่วยงานของรฐั

ตามรายการ ดงันี้

รายงานขอจ้างทีป่รึกษา

การจ้างทีป่รึกษา

1. เหตุผลและความจําเป็นทีต่้องจ้างทีป่รึกษา 

2. ขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา 

3. คุณสมบัตขิองทีป่รึกษาทีจ่ะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างทีป่รึกษา 

6. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างทีป่รึกษา 

7. วธิีจ้างทีป่รึกษา และเหตุผลทีต่้องจ้างทีป่รึกษาโดยวธิีนั้น

8. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ

9. ข้อเสนออืน่ๆ (เช่น แต่งตั้ง คกก.)

5. วงเงนิทีจ่ะจ้างทีป่รึกษา โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณถ้าไม่มีวงเงนิ
ดงักล่าว ให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

                   เจ้าหน้าทีท่าํรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบฯ รายงานทีเ่สนอแล้ว  ให้เจ้าหน้าทีด่าํเนินการจ้างตามวธิีนั้นต่อไปได้ 79



  ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลกิการจดัซื้อจดัจ้างทีไ่ด้ดาํเนินการ

ไปแล้วได้ในกรณดีงัต่อไปนี้

(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจดัสรรเงนิงบประมาณทีจ่ะใช้ในการจดัซื้อจดัจ้าง 

หรือเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับการจดัสรรไม่เพยีงพอทีจ่ะดาํเนินการจดัซื้อจดัจ้างนั้นต่อไป

(2) มกีารกระทาํทีเ่ข้าลกัษณะผู้ยืน่ข้อเสนอทีช่นะการจดัซื้อจดัจ้างหรือที่ได้รับการคดัเลอืก

มผีลประโยชน์ร่วมกนั หรือมสี่วนได้เสียกบัรายอืน่หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม

กนักบัรายอืน่หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาํการทุจริตอืน่ใดในการเสนอราคา  ทั้งนี ้

ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีกาํหนด

(3) การดาํเนินการตามกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างต่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณอีืน่ในทาํนองเดยีวกบั (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี ้ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

การยกเลกิการจดัซื้อจดัจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยืน่ข้อเสนอ

ในการจดัซื้อจดัจ้างทีถู่กยกเลกินั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

มาตรา 67 

การยกเลกิการจดัซื้อจดัจ้าง
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มาตรา 67 ต่อ

เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้

ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้อง

ยกเลกิการจดัซื้อจดัจ้างครั้งนั้น

ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป มิให้

ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับ

หน่วยงานของรัฐอืน่ตาม (2)

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ

ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการ

นี ้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดงักล่าวโดยวธิีการอืน่ด้วยกไ็ด้
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• หากจาํเป็นต้องมขี้อความหรือรายการแตกต่างไปจากทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด โดยมสีาระสําคญัตามทีก่าํหนดไว้ในแบบ และไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐ

เสียเปรียบกใ็ห้กระทาํได้

ให้หน่วยงานของรัฐทาํสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทาํได้เมือ่พ้นระยะเวลา

การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอาํนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของพสัดุ หรือ

รายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ

ข้อตกลงกบัพสัดุทีจ่ะทาํการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

สัญญาและหลกัประกนั
กองการพสัดุภาครัฐ
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 หน่วยงานรัฐอาจทาํข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทาํตามแบบสัญญาที่

คณะกรรมการนโยบายกาํหนดกไ็ด้ ในกรณดีงัต่อไปนี้

มาตรา 96

การจดัทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ

1. การจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิีคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจดัซื้อจดัจ้างโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง    ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างทีป่รึกษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

ตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจดัซื้อจดัจ้างจากหน่วยงานรัฐ

3. กรณทีีคู่่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนัถดัจากวนัทาํข้อตกลง

4. การเช่าทีผู่้เช่าไม่ต้องเสียเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า

5. กรณอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกจิจานุเบกษา

**   การจดัซื้อจดัจ้างวงเงินเลก็น้อยตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทาํข้อตกลง

เป็นหนังสือไว้ต่อกนักไ็ด้แต่   ต้องมหีลกัฐานในการจดัซื้อจดัจ้างครั้งนั้น ** 
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แบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซื้อขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซื้อขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภยั

14. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัทีป่รึกษา

4. สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซื้อจะขายราคา
คงทีไ่ม่จาํกดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างทาํความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ
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สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ 

เว้นแต่ ในกรณดีงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอีาํนาจที่จะพจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  

กรณีไม่ได้ทําสัญญาตามแบบที่กําหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุด

พิจารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้ เมื่อสํานักงาน

อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา

เห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด ให้

ถอืว่าสัญญานั้นมผีลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้น

ไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณอีืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97 

การแก้ไขสัญญา
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การแก้ไขสัญญา (ต่อ)

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย

ประโยชน์ หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุด

พจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้อง

เพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลง

พร้อมกนัไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตาม

สัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึน้ใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มี

อํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้างตามวงเงนิรวมดงักล่าวเป็นผู้อนุมตักิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ

สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมตักิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
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 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายใน

ขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

โดยหน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของพสัดุ 

หรือรายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตาม

สัญญาหรือข้อตกลงกบัพสัดุทีจ่ะทาํการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญา

หรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญา
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 การจดัซื้อจดัจ้างทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ

อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกร

ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง 

คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิค

เฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณดี้วย 

เมือ่ผู้มอีาํนาจอนุมตัสิั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนุมตักิารแก้ไข

สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามใน

สัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขนั้น

การแก้ไขสัญญา
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การกาํหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา
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หลกัประกนัการเสนอราคา

 เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการ

ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือ

จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ด้วยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ทีม่วีงเงนิซื้อหรือจ้างเกนิกว่า 5,000,000 บาท ดงันี้

 การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกัน 

การเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้

เช็คหรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนันั้นไม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

(2 ) หนัง สือคํ้ าประกันอิ เ ล็ กทรอ นิก ส์ของธนาคารภาย ในประ เทศ

ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

(3) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 

                 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

 ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงนิทุน
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หลกัประกนัการเสนอราคา

 สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ให้มกีารวางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้

(1) เงนิสด

(2) เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีท่ีใ่ช้เช็คหรือ

ดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนันั้นไม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

(3) หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ

นโยบายกาํหนด 

(4) หนังสือคํา้ประกนัของบริษทัเงนิทุนหรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต

ให้ประกอบกจิการเงนิทุนเพือ่การพาณชิย์และประกอบธุรกจิคํา้ประกนัตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทัเงนิทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ 

โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํา้ประกนัของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

(5) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลกัประกนัสัญญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้

1. เงนิสด

2. เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์

                 ลงวนัทีท่ีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนันั้น

                 ไม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

3. หนังสือคํา้ประกนัของธนาคารในประเทศ

4. หนังสือคํา้ประกนัของบริษทัเงนิทุน

5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย
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มูลค่าหลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา

  ร้อยละ 5 ของวงเงนิงบประมาณหรือราคาพสัดุ
ทีจ่ดัซื้อจดัจ้างในครั้งนั้น

  เว้นแต่ การจดัหาทีส่ําคญัพเิศษ กาํหนดสูงกว่า
 ร้อยละ 5  แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

 *  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั
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การคนืหลกัประกนั

 หลกัประกนัการเสนอราคา   คนืภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พจิารณารายงานผลคดัเลอืกผู้ชนะ

การซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้

ซึ่งเสนอราคาตํา่สุดไม่เกนิ 3 ราย ให้คนืได้ต่อเมือ่ได้ทาํสัญญาหรือ

ข้อตกลง หรือผู้ยืน่ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว 

หลกัประกนัสัญญา ให้คนืแก่คู่สัญญา หรือผู้คํา้ประกนัโดยเร็ว  
และอย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญา
พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 
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การคนืหลกัประกนั (ต่อ)

การคนืหลกัประกนั หนังสือคํา้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุน
หรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีีผู่้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในกาํหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํา้ประกนั
ให้แก่ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณยี์ลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์   
ผู้คํา้ประกนัทราบด้วย

                  สําหรับหนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารให้คนื
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านทางระบบจดัซื้อ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์
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กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซื้อหรืองานจ้าง ระเบียบฯ

ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบียบฯ

ข้อ 176

งานจ้างทีป่รึกษา ระเบียบฯ

ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง
ระเบียบฯ

ข้อ 180
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กองการพสัดุภาครัฐ
หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ

หลกัการ

ม. 100 +ระเบียบฯ 

ยกเว้น

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

“การซื้อหรือจ้าง ไม่เกนิ 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณจีาํเป็นเร่งด่วน

ทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” 

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

การซื้อหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง)

แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”

97



ภา
ยใ
น

 3
 วนั

ท
าํก
าร

คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ

(ครบองค์
ประชุม)

มติองคป์ระชุม

: บางคน
ไม่รับมอบ

มตอิงค์ประชุม

: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองคป์ระชุม

: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ

ทาํใบตรวจรับ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

: รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง 

ณ วนัที่ส่ง :  ส่งมอบพสัดุให้ จนท.  

มตอิงค์ประชุม

: เห็นว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 

เพื่อทราบและสัง่การ

ทราบ

(ตามมต)ิ

สัง่การ

แจง้

คู่สญัญา

สัญญา

ไม่ได้กาํหนด

เป็นอย่างอืน่

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง

รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐเพือ่สั่งการ

ให้รับ

ไม่รับ

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานซื้อหรือจ้าง



คณะกรรมการ

ตรวจรับพสัดุ

งานจ้าง

ก่อสร้าง

(องคป์ระชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่ทราบ

ทาํใบรับรองผลการปฏิบตัิงาน

อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั
ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 

มตอิงค์ประชุม

: เห็นว่า ถูกต้อง
ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มตอิงค์ประชุม

: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพือ่ทราบหรือสั่งการ

ทราบ

(ตามมต)ิ

สั่งการ

แจ้ง

คู่สัญญา

มตอิงค์ประชุม

: บางคนไม่รับมอบ
ทาํบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ เพือ่สั่งการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันที่ส่ง

กองการพสัดุภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานจ้างก่อสร้าง 



การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาํสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ

 เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสิัย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์

อนัหนึ่งอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ

ตามกฎหมาย

เหตุอืน่ตามทีก่าํหนดให้

กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอาํนาจ ทีจ่ะพจิารณาได้

ตามจํานวนวนัทีม่ีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐกาํหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัทีเ่หตุนั้นสิ้นสุดลง 

หรือตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาทีก่าํหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมหีลกัฐานชัดแจ้ง

หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การบริหารพสัดุ : การเกบ็ การบันทกึ การเบิกจ่าย

การบริหารพสัดุในหมวดนี ้ไม่ใช้บังคบักบังานบริการ งานก่อสร้าง 

งานจ้างทีป่รึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็
และการบันทกึ

การเบิกจ่าย

การยมื
การบํารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจาํหน่ายพสัดุ
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเกบ็และการบันทกึ :-
 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ีแยกเป็นชนิด 

และแสดงรายการตามตวัอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด

 ให้มหีลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

 สําหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดยีวกนักไ็ด้

 เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การเบิกจ่าย :-
 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานทีต่้องใช้พสัดุนั้น เป็นผู้เบิก 

 การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุมพสัดุหรือผู้ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพสัดุ 

                 ผู้จ่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 

แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งทีม่กีารจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลกัฐานด้วย

 หากมคีวามจาํเป็นจะกาํหนดวธิีการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอย่างอืน่ ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวนิิจฉัยและสํานักงาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยมื :  การให้ยมื หรือนําพสัดุไปใช้ในกจิการ ซึ่งมใิช่เพือ่ประโยชน์ของทางราชการจะกระทาํมไิด้

พสัดุประเภทใช้คงรูป 

 การยมืระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมื

 การให้บุคคลยมืใช้ภายในสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั จะต้องได้รับอนุมตัจิากหัวหน้า

หน่วยงานซึ่งรับผดิชอบพสัดุนั้น แต่ถ้ายมืไปใช้นอกสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิ

จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 ผู้ยมืส่งคนืพสัดุนั้นในสภาพทีใ่ช้การได้เรียบร้อย  หากเกดิชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ

หายไป  ผู้ยมืต้องจดัการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพสัดุ

ประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั หรือชดใช้เป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยู่ในขณะยมื 

โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี้

      ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมภิาค ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด

      ราชการส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด

      หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานของรัฐนั้นกาํหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การยมื :  การให้ยมื หรือนําพสัดุไปใช้ในกจิการ ซึ่งมใิช่เพือ่ประโยชน์ของ

ทางราชการจะกระทาํมไิด้

พสัดุประเภทสิ้นเปลอืง 
   ให้กระทาํได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยมืมคีวามจาํเป็น รีบด่วน จะดาํเนินการจดัหาได้

   ไม่ทนัการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมืมพีสัดุนั้นๆ พอทีจ่ะให้ยมืได้ และให้มหีลกัฐาน

   การยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

               ทั้งนี ้โดยปกตหิน่วยงานของรัฐผู้ยมืจะต้องจดัหาพสัดุเป็นประเภท  ชนิด และ

       ปริมาณเช่นเดยีวกนัส่งคนืให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมื

 เมือ่ครบกาํหนดยมื ให้ผู้ให้ยมืหรือผู้รับหน้าทีแ่ทนมหีน้าทีต่ดิตามทวงพสัดุทีใ่ห้ยมืไป 

คนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัครบกาํหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การบํารุงรักษา การตรวจสอบพสัดุ

- จดัให้มผีู้ควบคุมดูแลพสัดุที่อยู่ในความ

ครอบครองให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

- ให้มกีารจดัทาํแผนการซ่อมบํารุงทีเ่หมาะสม

และระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย

- กรณทีีพ่สัดุเกดิการชํารุดให้หน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการซ่อมแซมให้กลบัมาอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานโดยเร็ว

- ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ

ในการตรวจสอบพสัดุซึ่งมเิป็นเจ้าหน้าที ่ ตรวจสอบ

การรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีทีผ่่านมา

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วนั

ทาํการ นับแต่วนัเริ่มดาํเนินการตรวจสอบพสัดุนั้น 

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่า

พสัดุชํารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งาน

ตามปกต ิหรือสูญไปตามธรรมชาต ิให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐพจิารณาสั่งการให้ดาํเนินการ

จําหน่ายต่อไปได้
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจําหน่ายพสัดุ : ขาย

  ให้ดาํเนินการขายโดยวธิีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวธิีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลด ี

ให้นําวธิีทีก่าํหนดเกีย่วกบัการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่

1.   การขายพสัดุครั้งหนึ่งซึ่งมรีาคาซื้อหรือได้มารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท จะขาย

โดยวธิีเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนกไ็ด้ โดยตกลงราคา

2.  การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) 

แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

3.  การขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลือ่นที ่แทบ็เลต็ ให้แก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐทีห่น่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที ่เมือ่บุคคลดงักล่าวพ้นจาก

หน้าที ่หรืออุปกรณ์ดงักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดงักล่าว

โดยวธิีเฉพาะเจาะจง
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจําหน่ายพสัดุ : ขาย

การขายโดยวธิีทอดตลาด ให้ถอืปฏบิัตติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

โดยให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายทาํการประเมนิราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ

ขายทอดตลาด กรณทีีเ่ป็นพสัดุทีม่กีารจาํหน่ายเป็นการทัว่ไปให้พจิารณาราคา

ทีซ่ื้อขายกนัตามปกตใินท้องตลาด หรือราคาท้องถิน่ของสภาพปัจจุบนัของพสัดุนั้น 

ณ  เวลาทีจ่ะทาํการขาย  และควรมกีารเปรียบเทยีบราคา ตามความเหมาะสม กรณทีี่

เป็นพสัดุทีไ่ม่มกีารจาํหน่ายทัว่ไป ให้พจิารณาราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของ

พสัดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานทีต่ั้งของพสัดุด้วย ทั้งนี ้ให้เสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมนิดงักล่าว 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการขายทอดตลาดเป็น

ผู้ดาํเนินการกไ็ด้ 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ

การจําหน่ายพสัดุ :

แลกเปลีย่น ให้ดาํเนินการตามวธิีการแลกเปลีย่นทีก่าํหนดไว้ในระเบียบนี้

โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตาม

มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มหีลกัฐานการส่งมอบไว้

ต่อกนัด้วย

แปรสภาพหรือทาํลาย ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีห่น่วยงานของรัฐ

กาํหนดการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกตใิห้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 

นับถดัจากวนัทีห่ัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 

 

แลกเปลีย่น  โอน  แปรสภาพหรือทําลาย 
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การลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

             ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิตสิัมพนัธ์กบัผู้ทิง้งานทีถู่กระบุ

ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งาน และได้แจ้งเวยีนชื่อแล้ว 

เว้นแต่  จะได้มกีารเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน

                  กรณปีรากฏว่า ผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ 

กระทาํการอนัมลีกัษณะเป็นการทิง้งาน ตามความในมาตรา 109  ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ผู้ยืน่ข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่

หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือทีป่รึกษา หรือผู้ให้บริการ

ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิง้งาน แล้วแต่กรณ ีพร้อมความเห็นของตน

เสนอไปยงัปลดักระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาสั่งให้เป็นผู้ทิง้งานโดยเร็ว
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เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ด้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมทาํสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาทีก่าํหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงทีห่น่วยงานของรัฐอนุญาต

ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะ

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต

เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ

งานก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 88

การกระทาํอืน่ๆ ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง    

กองการพสัดุภาครัฐการลงโทษให้เป็นผู้ทิง้งาน (ต่อ)
       ม.109 ในกรณปีรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทาํการดงัต่อไปนี ้

โดยไม่มเีหตุอนัควร ให้ถอืว่ากระทาํการอนัมีลกัษณะเป็นการทิง้งาน
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1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

2. มกีารชําระภาษโีดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 

3. ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีกาํหนด

การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน กองการพสัดุภาครัฐ

สามารถกระทาํได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

ม. 110   ผู้ทีส่ั่งให้เป็นผู้ทิง้งานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน :
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เอกสารนี้  ขอสงวนสิทธิ์ไว้ตามกฎหมาย  ห้ามมิให้นําไปเพื่อตีพิมพ์

เ ป็นหนังสือ  นิตยสาร  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ  ทั้ งทางตรง

และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดภุาครัฐ
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[INTERNAL AUDIT] 
 

 ปรึกษาได้ เข้าใจงาน 


