
บทที่  ๓ 

การจัดซื้อพัสดุและการจาง 

(Procurement) 
๑.  กลาวท่ัวไป 

ในการจัดซ้ือพัสดุและการจางทําของ รวมท้ังการจางเหมาบริการนั้นสวนราชการตางๆ จะตอง 

ยึดถือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายก 

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส พ.ศ.๒๕๔๙ เปนแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  

สําหรับกองทัพอากาศนั้นนอกจากตองดําเนินการตามระเบียบดังกลาวแลว ยังมีคําสั่ง และคําชี้แจงอ่ืนๆ ท่ีตอง 

ปฏิบัติเพ่ิมเติมอีก 

ดังนั้น  เพ่ือใหการซ้ือและการจางเปนไปดวยความถูกตอง  กองทัพอากาศจึงไดกําหนดแนวทาง  

และข้ันตอนการปฏิบัติข้ึนโดยใชระเบียบดังกลาวเปนบรรทัดฐานและจัดทําเปนคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพ 

อากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๓ การจัดซ้ือและการจาง ซ่ึงมีสาระสําคัญและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีผสมผสานกัน มี

ความเชื่อมโยงกับระเบียบท่ีสามารถตรวจสอบและอางอิงถึงกันได 

๒.  ความมุงหมาย 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสด ุและการจางเหมาบริการตามท่ีทางราชการตองการโดยผานกระบวนการการ 

ซ้ือและการจางท่ีถูกตองตามระเบียบ  หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของ มีความโปรงใส  ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได  

๓.  นิยาม (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๕) 

“การพัสด”ุ  หมายความวา  การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจาง ออกแบบ 

และควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม  การจําหนาย  และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวใน 

ระเบียบนี ้

“พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีกําหนดไวในหนังสือการจําแนก 

ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจาก 

ตางประเทศ 

“การซ้ือ”  หมายความวา  การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง  และบริการท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ 

แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“การจาง”  ใหหมายความรวมถึง  การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ 

พาณิชย  และการจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวง 

การคลัง  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  การจาง 

ท่ีปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน  และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“การจางท่ีปรึกษา” หมายความวา  การจางบริการจากท่ีปรึกษา  แตไมรวมถึงการจางออกแบบ 

และควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

การ... 
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“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   

ท่ีประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

“เงินงบประมาณ”  หมายความวา  งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

และเงินซ่ึงสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  แตไมรวมถึงเงินกู  และเงินชวยเหลือ  ตามระเบียบนี้ 

“เงินกู”  หมายความวา   เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก 

ตางประเทศ 

“เงินชวยเหลือ”  หมายความวา  เงินท่ีไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ  องคการ 

ระหวางประเทศ  สถาบันการเงินระหวางประเทศ  องคการตางประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและท่ีมิใชระดับ

รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 

“อาคาร”  หมายความวา  สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได  เชน  อาคารท่ีทํา 

การ   โรงพยาบาล  โรงเรียน   สนามกีฬา  สถานีนํารอง  หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ  เชน  เสาธง  รั้ว  ทอ

ระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปาและสิ่งอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร  เชน  เครื่องปรับอากาศ   

ลิฟต  เฟอรนิเจอร  ฯลฯ 

“พัสดุท่ีผลิตในประเทศ”  หมายความวา  ผลิตภัณฑท่ีผลิตสําเร็จรูปแลว  โดยสถานท่ีผลิตตั้งอยู 

ในประเทศไทย 

“กิจการของคนไทย”  หมายความวา  กิจการท่ีเปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 

“ท่ีปรึกษา” หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการ 

เปนท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม  สถาปตยกรรม  เศรษฐศาสตร  หรือสาขาอ่ืน  รวมท้ังใหบริการดานศึกษา  สํารวจ   

ออกแบบและควบคุมงาน  และการวิจัย  แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร

ดวยเงินงบประมาณ 

“ท่ีปรึกษาไทย”  หมายความวา  ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลท่ี 

ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงาน  หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ   

ท้ังในสวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือในตางประเทศ  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน

ทองถ่ิน 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ปลัด... 
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“ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 

“หัวหนาสวนราชการ” 

-  สําหรับราชการบริหารสวนกลาง  หมายความวา  อธิบดี  หรือหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล 

-  สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค  หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัด 

“หัวหนาเจาหนาท่ีพัสด”ุ  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะเทียบกอง   

ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวกับการพัสดุตามท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด  หรือขาราชการอ่ืนซ่ึง

ไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  แลวแตกรณี 

“เจาหนาท่ีพัสด”ุ  หมายความวา  เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุ  หรือผู 

ไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 

“ผูอํานวยการโครงการ”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ 

“โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ”  หมายความวา  โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 

ตามมาตรฐานเลขท่ี  มอก. ๙๐๐๑  หรือ  มอก. ๙๐๐๒  ในกิจการและขอบขายท่ีไดรับการรับรองจาก

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหนวยงานท่ีกระทรวง 

อุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน (accreditation) 

“ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขาเสนอ 

ราคาขายในการซ้ือพัสดุของทางราชการ  หรือเขาเสนอราคาเพ่ือรับจางทําพัสดุ  หรือเขาเสนองานเพ่ือรับจาง 

เปนท่ีปรึกษา  หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน  ใหแกสวนราชการใด  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง 

หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการ 

นั้นในคราวเดียวกัน 

การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน  

ไดแก  การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี ้

(๑)  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  

ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือ 

สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย   

ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

(๒)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปนหุนสวนไม 

จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน 

จํากัด... 
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จํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

คําวา  “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา  ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการ 

นั้นหรือในอัตราอ่ืน ตามท่ี กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(๓)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง  (๑)  และ  (๒)  โดยผูจัดการ  หุนสวน 

ผูจัดการ   กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 

นิติบุคคลรายหนึ่ง  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท 

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้น

ในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรท่ียัง 

ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือการ 

ถือหุนของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน 

หุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง  หรือเปนหุนสวน  หรือผูถือหุนท่ี

แทจริงของหางหุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณี  และหางหุนสวน  หรือบริษัท 

จํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวของไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  

ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม  (๑)  (๒)  หรือ (๓)  แลวแตกรณี 

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา  การท่ีผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 

รายหนึ่งหรือหลายราย  กระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง  หรือเปนอุปสรรค  หรือไมเปดโอกาสใหมี

การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานตอสวนราชการ  ไมวาจะกระทําโดยการ

สมยอมกัน  หรือโดยการให  ขอให  หรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพยสิน  หรือประโยชน

อ่ืนใด  หรือใชกําลังประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทํา

การใดโดยทุจริต  ท้ังนี้  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา  หรือผูเสนองาน

ดวยกัน  หรือเพ่ือใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับสวน

ราชการนั้น  หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการ 

โดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความวา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

ตามขอ ๔๒  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ  ๕๐  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือกตามขอ  ๘๖   คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ  ๑๐๓   คณะกรรมการ

ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ  ๑๐๖  หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบและ

ควบคุมงานโดยวิธีพิเศษท่ีเปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๑๐๗  (๒) 

“งานกอสรางสาธารณูปโภค”  หมายความวา  งานกอสราง  ซอมแซม  และบํารุงรักษางานอัน 

จํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกันทางทอ 

ทาง... 
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 ทางหลวง  ทางรถไฟ  และการอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงดําเนินการในระดับพ้ืนดิน  ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน  

๔.  องคประกอบการพิจารณาการจัดซ้ือและการจาง  

๔.๑  วิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเหมาะสม 

๔.๒  งบประมาณท่ีไดรับ 

๔.๓  คุณลักษณะของพัสดุท่ีตองการ 

๔.๔  แหลงจัดหา 

๔.๕  ความเรงดวนในการใชงาน 

๔.๖  คาใชจายตลอดอายุการใชงานของบริภัณฑ  (LIFE  CYCLE  COST)   

๕.  วัตถุประสงค 
๕.๑  เพ่ือใหไดพัสดุ หรือแรงงานท่ีถูกตองตามความตองการของทางราชการ เชน พัสดุท่ีมีคุณภาพดี  

จํานวนตามท่ีตองการ ทันเวลาใชงาน สงมอบพัสดุไดตามสถานท่ีท่ีกําหนด 

๕.๒ เพ่ือใหไดพัสดุ หรือแรงงานในราคายุติธรรม 

๕.๓ เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ 

๖.  หลักการท่ัวไป (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๑๕ และ ขอ ๑๖) 

๖.๑  ขอ ๑๕  กรณีท่ีมีการจัดทําเอง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการ  

จัดทําเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการ

ตรวจการจาง  เวนแตสวนราชการท่ีกําหนดใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 

ขอ ๑๕  ทวิ  การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการ 

จัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย  โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง

คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวน   

ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้

ในการดําเนินการแตละข้ันตอน  ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ  

พรอมท้ังตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไวเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๑๕  ตรี  เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๕ ทวิ  

ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานั้น  มีสิทธิท่ีจะ

เสนอราคาหรือเสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ  การจางท่ีปรึกษา  หรือการจางออกแบบและควบคุม

งานของทางราชการในแตละครั้ง 

ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบตัิดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

หรือผูเสนองานแตละราย  วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันหรือไม  กอนการเปดซองสอบราคา  ประกวด

ราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  และในกรณีการซื้อหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ ๕๔  

หรือการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๕  และขอ ๘๙  ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ดําเนิน... 
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ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาว  กอนการเปดซองขอเสนอดานเทคนิค  

ซองขอเสนอดานราคา  หรือซองขอเสนอทางการเงิน 

ขอ ๑๕  จัตวา  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม 

ขอ ๑๕ ตรี  วรรคสอง  ใหเจาหนาท่ีกําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมา

ตางหาก  โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  

และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒)  ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 

ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตร 

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓)  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะ 

เปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณี 

ท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถาผูรวมคา 

ฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 

(๔)  เอกสารอ่ืนตามท่ีสวนราชการกําหนด  เชน  หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน  สําเนา 

ใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวด 

ราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  สําหรับกรณีท่ีระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียง     

ซองเดียวตามขอ ๘๗ (๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซอง

ดังกลาวดวย 

เม่ือไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี    

วรรคสองแลว  ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีทําการของสวนราชการโดยพลัน และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 

อยู  ณ  สถานท่ีท่ีมีการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  ใหเจาหนาท่ีแจงให   

ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย 

ขอ  ๑๕  เบญจ  เม่ือไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละ  

รายตาม 

ขอ ๑๕ ตรี  วรรคสองแลว  หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาท่ี 

มีผลประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาว 

ทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น  พรอมท้ังแจงให 

ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน  

ผู… 
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ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเพราะเหตุเปนผูเสนอ

ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจง

พรอมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารท่ีเก่ียวของมาดวย 

ในกรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพรอมท้ังแจง 

ใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุดสําหรับการเสนอราคา หรือ

เสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ การจางท่ีปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และ 

ใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให  กวพ. ทราบดวย 

การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา  

ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลา

ดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคาน

ของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานท่ีไดดําเนินการ    

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา  

ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได 

ขอ  ๑๕  ฉ  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ  ผูเสนองานแตละราย 

ตามขอ  ๑๕ ตรี  วรรคสอง  และตามขอ ๑๔๕  แลว  หากปรากฏตอเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ

กอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน

กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติทํา

การตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวหากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีกระทําการดังกลาวทุกราย

ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ  การจางท่ีปรึกษา  หรือการจาง

ออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น  เวนแตเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา  ผูเสนอราคา

หรือผูเสนองานนั้น  เปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม

ใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ  จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นออกจากการ

เปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ  การจางท่ีปรึกษา หรือการจางออกแบบและ

ควบคุมงานนั้นก็ได 

ใหนําความในขอ ๑๕ จัตวา  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม  และผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 

ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาหนาท่ีท่ีมี

หนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติได  ท้ังนี้  ใหนําความในขอ ๑๕ เบญจ  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใชกับ

การอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม  และใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาใหผูเสนอ

ราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง  เปนผูท้ิงงาน

ตามความในหมวด  ๒  สวนท่ี  ๘  การลงโทษผูท้ิงงาน 

ขอ ๑๕  สัตต... 
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ขอ  ๑๕  สัตต  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา  ประกวด 

ราคา  หรือเสนองานแลว  วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว

ตามขอ ๑๕ จัตวา  วรรคสาม  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอ่ืน 

หรือเปนผู เสนอราคาหรือผู เสนองานท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม           

ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวทุก

รายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม  

ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกตัด   

รายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง  เปนผูท้ิงงานตามความในหมวด ๒ สวนท่ี ๘   

การลงโทษผูท้ิงงาน และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวด

ราคา  หรือเสนองานท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ

ยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได 

๖.๒  การใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 

ขอ ๑๖   ใหสวนราชการใชพัสดุท่ีผลติในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ 

ดังนี้ 

(๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิต 

หรือผูขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทาง

ราชการ 

(๒)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือ หรือจางทํามีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แลว  ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได 

(๓)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม  แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ใหกําหนดรายละเอียด 

หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง  ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ี

ระบุไวในคูมือผูซ้ือ  หรือใบแทรกคูมือผูซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

(๔)  ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการ   

ในการกอสราง  แตกตางจากท่ีกําหนดไวใน (๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

และเม่ือไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว  ใหดําเนินการซ้ือหรือจางตอไปได

หรือไมรับพิจารณารายนั้น  แลวแตกรณี 

(๕)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 

มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง

ระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายข้ึนไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

และผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยเทานั้น 

ใน... 
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ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง  เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดง 

เครื่องหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงาน

ท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย  แตเปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกันโดยมีผูไดรับใบอนุญาตตั้งแตสามรายข้ึนไป  หรือเปน

พัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงาน  ท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายข้ึนไป  ใหสวนราชการ

ระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบ

คุณภาพท่ีทําในประเทศไทยและใหดําเนินการตาม  (๖) 

(๖) ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา  เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 

มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสามรายข้ึนไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานท่ีทําในประเทศไทยเทานั้น 

ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา เปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 

ตั้งแตสามรายข้ึนไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทํา

ในประเทศไทยเทานั้น 

การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมาย 

มาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกวา

ราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละหา  ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด  หากตอรองราคาแลว

ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม  หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตาม ขอ ๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจาง

จากผูเสนอราคารายนั้น 

(๗)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทําตาม (๕) หรือ (๖) เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาต 

แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีผลิตจาก

โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย  หรือเปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  โดยมีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย  หรือเปนพัสดุท่ีมี

ผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  โดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย  ใหระบุความตองการเฉพาะ

พัสดุท่ีทําในประเทศไทย 

การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมาย 

มาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผูเสนอราคา

พัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  หรือมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ

ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้ 

(ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ี 

ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไม

เกินรอยละสิบมาตอรองราคา  ท้ังนี้  ใหเรียกผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน หากตอรอง   

ตราคา... 
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ราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราท่ี กวพ.กําหนด 

ตามขอ ๑๒(๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น  หากตอรองราคาแลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคา

พัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด

ลําดับถัดไปมาตอรองราคา  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอ่ืน     

ไมเกินรอยละเจ็ด  หรืออัตราท่ี กวพ.กําหนดตามขอ ๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(ข) หากดําเนินการตาม  (ก) แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมาย 

มาตรฐาน  หรือผูเสนอราคาพัสดุ  ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกวา

ราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาท่ีลดลงสูงกวา

ราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละหา  หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซ้ือหรือจาง

จากผูเสนอราคารายนั้น 

(๘)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง 

อุตสาหกรรมแลว  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุท่ีทําในประเทศไทย 

การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีไดรับการจดทะเบียน 

ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ด  

ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุท่ีไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคา

ต่ําสุด  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละหา  หรืออัตราท่ี กวพ.กําหนดตาม

ขอ ๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๙)  การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามท่ีปรากฏในบัญชีคูมือผูซ้ือหรือใบ 

แทรกคูมือผูซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนถึงเดือนกอนหนาท่ีจะประกาศซ้ือหรือจาง 

ถามีผูเสนอราคาพัสดุท่ีอยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ  หรือการขอรับใบอนุญาตแสดง 

เครื่องหมายมาตรฐาน  หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยแนบใบรับมาพรอม

กับใบเสนอราคา  หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 

หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ  นับจากวันถัดจากวัน

เสนอราคา  แตท้ังนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ  ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุ

ท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  หรือไดรับการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม  แลวแตกรณี 

(๑๐)  ในกรณีท่ีไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แลว แตไมสามารถซ้ือ 

หรือจางได  ใหดําเนินการซ้ือหรือจางตอไปได  หรือไมรับพิจารณารายนั้น  แลวแตกรณี 

(๑๑)  การซ้ือและการจางนอกจากท่ีกลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗)  หรือ (๘)  แตไมรวมถึง 

การจางกอสราง  ใหกําหนดเง่ือนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศท่ีผลิตดวย  ในกรณีท่ีผูเสนอ

ราคาผลิตภัณฑท่ีมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือเปนกิจการของคนไทย  เสนอราคาสูงกวาพัสดุท่ี 

 

มิได... 



- ๑๑ - 

 

มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคา  

รายต่ําสุด  ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุท่ีมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเปนกิจการของ  

คนไทยรายท่ีเสนอถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดซ่ึงมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  และเสนอราคา

ต่ําสุด  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม  หรืออัตราท่ี กวพ.กําหนด  

ตามขอ ๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๑๒)  การเปรียบเทียบราคา  ใหพิจารณาราคาท่ีอยูในฐานเดียวกัน  โดยใหพิจารณาราคา 

รวมภาษี  ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเวนภาษี  ตามหลักเกณฑท่ีไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ  แลวแตกรณี 

(๑๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดสําหรับวิธีซ้ือหรือวิธีจาง 

แตละวิธี  เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 

การซ้ือหรือการจาง  ท่ีดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซ่ึงไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกู 

หรือเงินชวยเหลือเพ่ือกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งได  ใหสวนราชการสงเสริมพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทยหรือ

เปนกิจการของคนไทยใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ในกรณีท่ีพัสดุใดผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ให กวพ.มีอํานาจยกเวนการ 

สงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  หรือผูผลิต 

จากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗)  แตละราย  ถามีลักษณะท่ีเปนการมีสวน  

ไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยของบทนิยาม  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  ใหนับ      

ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาวเปนหนึ่งรายเทานั้น 

๗.  วิธีซ้ือและวิธีจาง (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๑๘ ถึงขอ ๒๖) 

๗.๑ ขอ  ๑๘  การซ้ือหรือการจางกระทําได  ๖  วิธี  คือ 

(๑)  วิธีตกลงราคา 

(๒)  วิธีสอบราคา 

(๓)  วิธีประกวดราคา 

(๔)  วิธีพิเศษ 

(๕)  วิธีกรณีพิเศษ 

(๖)  วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

๗.๒  วงเงินการซ้ือหรือการจางในแตละวิธีกําหนดไวดังนี้   

๗.๒.๑  ขอ  ๑๙  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่ง 

ซ่ึงมีราคาไมเกิน๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๗.๒.๒  ขอ  ๒๐  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก  การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่ง 

ซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

 

๗.๒.๓ ขอ... 



- ๑๒ - 

 

๗.๒.๓  ขอ  ๒๑  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก  การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่ง 

ซ่ึงมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๗.๒.๔  ขอ  ๒๒  การซ้ือหรือการจางตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐  ถาผูสั่งซ้ือหรือผูสั่งจาง  

เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีท่ีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ได 

การแบงซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกันเพ่ือใหวงเงินต่ํากวาท่ีกําหนด 

โดยวิธีหนึ่งวิธีใด  หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนไป  จะกระทํามิได 

การซ้ือหรือการจางซ่ึงดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซ้ือหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระทํา   

ตามวงเงินท่ีสัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 

๗.๒.๕  ขอ  ๒๓  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ไดแก การซ้ือครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด  โดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร        

สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือหนวยงานของตางประเทศ 

(๒)  เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 

(๓)  เปนพัสดุเพ่ือใชในราชการลับ 

(๔)  เปนพัสดุท่ีมีความตองการใชเพ่ิมข้ึนในสถานการณท่ีจําเปน  หรือเรงดวน   

หรือเพ่ือประโยชนของสวนราชการ  และจําเปนตองซ้ือเพ่ิม (Repeat Order) 

(๕)  เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองค     

การระหวางประเทศ 

(๖)  เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน  หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปน 

ตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึง  อะไหล  รถประจําตําแหนง  หรือยารักษาโรคท่ีไมตอง

จัดซ้ือตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ  ตามขอ  ๖๐ 

(๗)  เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 

(๘)  เปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

๗.๒.๖  ขอ  ๒๔  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ  หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 

(๒)  เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจ  ใหทราบความชํารุดเสียหาย 

เสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได  เชน  งานจางซอมเครื่องจักร  เครื่องมือกล  เครื่องยนต  เครื่องไฟฟา  หรือ

เครื่องอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

(๓)  เปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 

(๔)  เปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 

๕  เปน... 



- ๑๓ - 

 

(๕)  เปนงานท่ีจําเปนตองการจางเพ่ิมในสถานการณท่ีจําเปน  หรือเรงดวน  หรือ 

เพ่ือประโยชนของสวนราชการ  และจําเปนตองจางเพ่ิม (Repeat Order) 

(๖)  เปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

๗.๒.๗  ขอ ๒๕  สําหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศ 

จะซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษก็ได  โดยใหติดตอซ้ือหรือจางกับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง 

๗.๒.๘  ขอ  ๒๖  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซ้ือหรือการจางจาก      

สวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย

บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซ้ือหรือจาง 

(๒)  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง 

หนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 

๘.  การรายงานขอซ้ือหรือขอจาง (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๒๗ ถึงขอ ๒๙) 

๘.๑  ขอ  ๒๗  กอนดําเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธี  นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางตาม 

ขอ  ๒๘  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 

(๒)  รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 

(๓)  ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุด 

ภายในระยะเวลา  ๒  ปงบประมาณ 

(๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือ 

เงินชวยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้นท้ังหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจาง

ในครั้งนั้น 

(๕)  กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น  หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

(๖)  วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง  และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 

(๗)  ขอเสนออ่ืนๆ  เชน  การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือหรือจาง  

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  และการซ้ือหรือการจางโดยวิธี 

พิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒)  หรือขอ ๒๔ (๓)  ซ่ึงไมอาจทํารายงานตามปกติได  เจาหนาท่ีพัสดุ       

หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนก็ได 

๘.๒  ขอ ๒๘  กอนดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง  ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอตอ       

หัวหนาสวนราชการตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)   เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ 

(๒)  รายละเอียดของท่ีดิน และหรือสิ่งกอสรางท่ีตองการซ้ือรวมท้ังเนื้อท่ีและทองท่ีท่ีตองการ 

(๓)  ราคา.. 
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(๓)  ราคาประเมินของทางราชการในทองท่ีนั้น 

(๔)  ราคาซ้ือขายของท่ีดิน  และหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณท่ีจะซ้ือครั้งหลังสุดประมาณ 

๓  ราย 

(๕)  วงเงินท่ีจะซ้ือ  โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงิน  

ชวยเหลือ  ท่ีจะซ้ือในครั้งนั้นท้ังหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือในครั้งนั้น 

(๖)  วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีนั้น 

(๗)  ขอเสนออ่ืนๆ  เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือ     

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

การซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง เวนแตการซ้ือที่ดิน และหรือ     

สิ ่งกอสรางในตางประเทศท่ีจําเปนตองติดตอผานนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมาย     

หรือประเพณีนิยมของทองถ่ิน 

๘.๓  ขอ  ๒๙  เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ  ๒๗   หรือ    

ขอ  ๒๘  แลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือการจางนั้นตอไปได 
๙.  การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือและการจาง (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  

ขอ ๓๐ ถึงขอ ๓๓) 
๙.๑  ขอ  ๓๐  สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือและการจางให 

กระทําไดในกรณีท่ีจําเปนตองจํากัดเฉพาะผูท่ีมีความสามารถ  โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศ

ใหผูท่ีสนใจทราบโดยเปดเผย  พรอมท้ังสงให กวพ.ดวย 

ในการดําเนินการคัดเลือก  ใหสวนราชการเจาของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวน 

ราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุพรอมดวยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน  โดยมีรายละเอียดอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 

(๒)  ประเภท  วงเงิน  และรายละเอียดของพัสดุ  หรืองานท่ีจะตองซ้ือหรือจาง 

(๓)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซ่ึงเปนเกณฑความตองการข้ันต่ํา เชน 

ประสบการณ และผลงานท่ีผานมา  สมรรถภาพในสวนท่ีเก่ียวของกับเจาหนาท่ี  เครื่องมือ  และโรงงาน  ฐานะ

การเงิน เปนตน 

(๔)  หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก  

๙.๒  ขอ  ๓๑  เม่ือหัวหนาสวนราชการสั่งการอนุมัติในขอ  ๓๐ แลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํา 

ประกาศเชิญชวนเพ่ือคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน  ประกาศเชิญชวน  อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  รายละเอียดเฉพาะของท่ีตองการซ้ือ  หรืองานท่ีตองการจาง 

(๒)  ประสบการณ  และผลงานของผูเสนอท่ีมีลักษณะและประเภทเดียวกัน 

(๓)  สมรรถภาพ  ในสวนท่ีเก่ียวของกับเจาหนาท่ี  เครื่องมือ  และโรงงาน 

(๔)  ฐานะ... 



- ๑๕ - 

 

(๔)  ฐานะการเงิน 

(๕)  หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือก 

(๖)  สถานท่ีในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน 

ในประกาศครั้งแรก  ใหกําหนดสถานท่ี  วัน  เวลารับขอเสนอ  ปดการรับขอเสนอ  และเปดซอง 

ขอเสนอ  พรอมท้ังประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุท่ีตองการซ้ือหรืองานท่ีตองการจาง  และ

กําหนดเวลาใหพอเพียงเพ่ือเปดโอกาสใหแกผูท่ีสนใจจัดเตรียมขอเสนอ  ท้ังนี้  จะตองกระทํากอนวันรับซอง

ขอเสนอไมนอยกวา  ๓๐  วัน  โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ  หากเห็นสมควร 

จะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดวยวิธีอ่ืนอีกก็ได 

สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคานานาชาติ ใหประกาศโฆษณากอน      

วันรับซองขอเสนอไมนอยกวา  ๖๐  วัน  และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีกดวย 

๙.๓  ขอ  ๓๒  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน   

ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอยางนอยหาคน ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับ

แตงตั้งเปนสําคัญ และในจํานวนนี้ตองมีผูชํานาญการในเรื่องท่ีจัดซ้ือหรือจัดจางนั้นอยางนอยหนึ่งคน   

๙.๔ ขอ  ๓๓  ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ  การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนใน 

การซ้ือหรือการจาง  และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีไดประกาศไปแลวอยางนอยทุกรอบ  ๓  ป   

โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ  และเม่ือไดทบทวนแลวใหสวนราชการนั้น แจงการทบทวน

พรอมท้ังสงหลักเกณฑท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหมให กวพ. ทราบโดยเร็ว  แตตองไมนานเกินกวา  ๓๐ วัน นับแต

วันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาว 

ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซ้ือหรือการจางไวเปนการ 

ประจํา  ใหสวนราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีไดข้ึนบัญชีไวแลวและประสงคท่ีจะขอเลื่อนชั้น  

หรือใหบุคคลท่ีประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  มีสิทธิยื่นคํา    

ขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดตลอดเวลา  โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธ ี        

การคัดเลือกตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๓๑  และขอ  ๓๒  และโดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  

นับแตวันท่ีไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตางๆ  ครบถวนแลว  ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว  จะตองชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาท่ีตองใชตามความจําเปนใหผูยื่นคําขอทราบดวย 

ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ  ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ียื่นคําขอเลื่อนชั้น   

หรือผูท่ียื่นคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  จะใชสิทธิจากการท่ีตน   

ไดยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซ้ือหรือการจางท่ีมีข้ึนกอน          

หรือในระหวางท่ีตนยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไมได 

 

 

ใน... 
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ในกรณีท่ีสวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือการจาง 

เพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง  ให   

สวนราชการแจงใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีอยูในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก           

ผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  ท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมลวงหนาไมนอยกวา  ๑๒๐  วัน 

ขอ  ๓๓  ทวิ ในการซ้ือหรือการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการพิจารณาถึงความสามารถ 

ในการรับงานของผูขายหรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย 

ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซ้ือหรือการจางไวแลว    

ใหสวนราชการนั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางท่ีอยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีด

ความสามารถและความพรอมท่ีตนมีอยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑท่ีทางราชการกําหนด  ท้ังในดาน    

บุคลากร  เครื่องมือ  โรงงาน  และฐานะทางการเงินของตนตอสวนราชการ 
๑๐.  คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ๓๔ ถึงขอ๓๘) 

๑๐.๑  ขอ  ๓๔  ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง 

คณะกรรมการข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

แลวแตกรณี  คือ 

(๑)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   

(๒)  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  

(๓)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  

(๔)  คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ  

(๕)  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  

(๖)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

(๗)  คณะกรรมการตรวจการจาง  

ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลา   

ท่ีกําหนด  ถามี เหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความ

จําเปน 

๑๐.๒ ขอ  ๓๕  คณะกรรมการตามขอ  ๓๔  แตละคณะใหประกอบดวย  ประธานกรรมการ 

และกรรมการอ่ืนอยางนอยสองคน  ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

พนักงานของรัฐโดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปน

หรือเพ่ือประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนอีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวยก็ได  

ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการ 

ยังไมมาปฏิบัติหนาท่ี  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการในเวลานั้น

โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือขอ ๔๙  แลวแตกรณี  แลวรายงานประธาน

กรรมการซ่ึงหัวหนาสวนราชการแตงตั้งเพ่ือดําเนินการตอไป 

ใน... 
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ในการซ้ือหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูท่ีเปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา เปน 

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  หรือแตงตั้งผูท่ีเปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคา  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการทุกคณะ  เวนแต  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้ง 

ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 

สําหรับการซ้ือหรือจางในวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจํา 

คนหนึ่ง  ซ่ึงมิใชผูจัดซ้ือหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได 

๑๐.๓  ขอ  ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ  ตองมีกรรมการมาพรอมกัน    

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการ    

ลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการ ออกเสียง 

เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  เวนแต  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจางใหถือ

มติเอกฉันท 

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ  ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 

๑๐.๔  ขอ  ๓๗ ในการจางกอสรางแตละครั้ง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานท่ีมี 

ความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด  หรือ

ขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอ่ืนตามท่ีไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว        

ในกรณีท่ีลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน  จะแตงตั้งผูควบคุมงาน  

เฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเปนจะตองจางท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจําตามวรรคหนึ่ง      

ใหถือปฏิบัติตามหมวด  ๒  สวนท่ี  ๓  หรือสวนท่ี  ๔  แลวแตกรณี 
๑๐.๕  ขอ  ๓๘  ในการซ้ือหรือจางทําพัสดุท่ีมีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ      

ในการพิจารณาเปนการเฉพาะใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะขอทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณ เพ่ือวาจางท่ีปรึกษามาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซ้ือหรือจัดจางในข้ันตอนหนึ่ง

ข้ันตอนใดไดตามความจําเปน  โดยใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในสวนท่ี  ๓ 

๑๑.  วิธีการซ้ือหรือจาง 

๑๑.๑  การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ ๓๙) 

ขอ  ๓๙  การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาท่ีพัสดุติดตอตกลงราคากับ 

ผูขายหรือผูรับจางโดยตรง  แลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 

หัวหนา... 
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หัวหนาสวนราชการตามขอ  ๒๙ 

การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย    

ไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน  ใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

นั้นดําเนินการไปกอน  แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและเม่ือหัวหนาสวนราชการให

ความเห็นชอบแลว  ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๑.๑  ผัง... 
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๑๑.๑.๑  ผังข้ันตอนการปฏิบัติ การจัดซ้ือ/จางโดยวิธีตกลงราคา 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๑.๒  ราย... 

รับเอกสารแจงความตองการ 

- ลงทะเบียน ควบคุมเอกสาร 

- กําหนดวิธีซ้ือ/จาง (ตกลงราคา) 

ทํารายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง 

นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ 

เพ่ืออนุมัติและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการซ้ือ/จาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จาง 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

- จัดทําสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนหนังสือ (ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง) 

- ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/สงมอบงาน 

            หน่วยจัดหา 

ไมอนุมัติ 

หนวยแจงความตองการ 

อนุมัติ 

เบิกจายเงิน 

สงพัสดุเขาคลัง 
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๑๑.๑.๒  รายละเอียดการปฏิบัติ มีดังนี้ 

๑๑.๑.๒.๑  หนวยจัดหาไดรับเอกสารการแจงความตองการ จากหนวยแจง 

ความตองการ 

๑๑.๑.๒.๒  ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีซ้ือ/จาง และกําหนดวิธีการจัดซ้ือ/จาง 

๑๑.๑.๒.๓  จัดทํารายงานขออนุมัติซ้ือ/จางโดยวิธีตกลงราคา 

๑๑.๑.๒.๔  หัวหนาหนวยงานพัสดุนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ (ผานหนวย 

งบประมาณ) เพ่ืออนุมัติซ้ือ/จางโดยวิธีตกลงราคา พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ

ตรวจการจาง   

๑๑.๑.๒.๕   ผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณาการอนุมัติ  

๑๑.๑.๒.๕(๑)  อนุมัติใหจัดซ้ือ /จาง  

-  กรณีวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท หรือมี 

ความจําเปนเรงดวน และไมอาจดําเนินการตามปกติได ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ ๒๗  

- กรณีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท  ใหดําเนินการ 

จัดทําสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนหนังสือ (ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง) 

๑๑.๑.๒.๕(๒)  หากไมอนุมัติ  ใหสงเรื่องคืนหนวยแจง 

ความตองการ 

๑๑.๑.๒.๖  เจาหนาท่ีจัดหาของหนวยจะตองลงขอมูลในระบบ E - GP, 

GFMIS และ IBCS ตามข้ันตอนการจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคา 

๑๑.๒  การซ้ือ/จางโดยวิธีสอบราคา (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  ขอ ๔๐  และขอ ๔๑) 

๑๑.๒.๑  ขอ  ๔๐ ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา  โดยอยางนอยใหแสดง 

รายการดังตอไปนี้ 

(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการซ้ือและจํานวนท่ีตองการ  หรือ 

แบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานท่ีตองการจาง 

ในกรณีท่ีจําเปนตองดูสถานท่ี  หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง  

ใหกําหนดสถานท่ี  วัน  เวลาท่ีนัดหมายไวดวย 

(๒) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซ่ึงจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑)  

โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 

(๓)  ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคา  สงตัวอยางแคตตาลอก  หรือ 

แบบรูปและรายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 

(๔)  ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง  ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแก 

 

การ... 
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การตรวจทดลองและเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย  ท้ังนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบ 

ในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอยางนั้น 

(๕)  สถานท่ีติดตอเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีท่ีมีการขายให 

ระบุราคาขายไวดวย 

(๖)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมท้ังสิ้นและราคาตอหนวย 

หรือตอรายการ (ถาทําได) พรอมท้ังระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือ 

ตอรายการ  ในกรณีท่ีไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 

(๗)  แบบใบเสนอราคา  โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคา 

รวมท้ังสิ้นเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

ในการสอบราคาจางกอสราง  ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสม 

ของลักษณะและประเภทของงาน  เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 

(๘)  กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาท่ีจําเปนตอทางราชการและมีเง่ือนไข 

ดวยวาซองเสนอราคาท่ียื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว  จะถอนคืนมิได 

(๙)  กําหนดสถานท่ีสงมอบพัสดุ  และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการ 

ซ้ือ) หรือกําหนดวันท่ีจะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 

(๑๐)  กําหนดสถานท่ี  วัน  เวลา  เปดซองสอบราคา 

(๑๑)  ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทาง 

ราชการ  จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซ้ือการจางครั้งนั้น  และสงถึงสวนราชการกอนวัน 

เปดซอง  โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 

สําหรับกรณีท่ีจะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 

(๑๒) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวา  ผูท่ีไมไปทําสัญญา หรือ 

ขอตกลงกับทางราชการ  เปนผูท้ิงงาน 

(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตอง 

วางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑  และขอ ๑๔๒ 

(๑๔)  รางสัญญา  รวมท้ังการแบงงวดงาน  การจายเงิน  เง่ือนไข  การจาย 

เงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

(๑๕)  ขอสงวนสิทธิ์วา  สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูท้ิง 

งานของทางราชการ  และสวนราชการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจาง  หรือเลือกซ้ือหรือจางโดยไมจําตองซ้ือ 

หรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือน 

เปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

๑๑.๒.๒  ขอ  ๔๑  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา  ๑๐  วัน  สําหรับการสอบราคา 

ใน... 



- ๒๒ - 

 

ในประเทศหรือไมนอยกวา  ๔๕  วัน  สําหรับการสอบราคานานาชาติ  ใหเจาหนาท่ีพัสดุสงประกาศเผยแพร   

การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการของสวน  

ราชการนั้น 

(๓) ในการยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจางครั้งนั้น  และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอน  

วันเปดซองสอบราคา  โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ  หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน  ในกรณีท่ีสวนราชการ

กําหนดใหกระทําได 

(๔) ใหเจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณี 

ท่ีผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง  สําหรับกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณีย  ใหถือวัน

และเวลาท่ีสวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง  และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

ทันที 

(๕) ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง 

และเม่ือถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว  ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  เพ่ือดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๒.๓  ผัง... 



- ๒๓ - 

 

๑๑.๒.๓  ผังข้ันตอนการปฏิบัติ การจัดซ้ือ/จางโดยวิธีสอบราคา 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ... 

- ๒๔ - 

รับเอกสารแจงความตองการ 

ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีรับไว 

จัดทํารายงานขออนุมัติในหลักการ(ขอความเห็นชอบ) 

พรอมรางประกาศและเอกสารสอบราคาซ้ือ/จาง 

นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ 

พรอมแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาซ้ือ/จาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง 

และเจาหนาท่ีคุมงาน (ถามี) 

- รับซองสอบราคาจากผูประกอบการ 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

- จัดทํารายงานการเผยแพรประกาศ 

- เตรียมเอกสารสอบราคาซ้ือ/จาง 

  

ไมอนุมัติ 

หนวยแจงความตองการ 

อนุมัติในหลักการ 

                หน่วยจัดหา 

-ปดประกาศ 

- สงเผยแพรประกาศ ประกาศ  

  ราคากลางในระบบ E-GP    

  สถานีวิทยุ  

- สงผูประกอบการโดยตรง 

 

แจงคณะกรรมการเปด 

ซองสอบราคา 

- ผูประกอบการขอรับหรือ 

  ขอซ้ือเอกสารสอบราคาซ้ือ/จาง  

- ยื่นซองสอบราคาซ้ือ/จาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๒.๔  ราย... 

- ๒๕ - 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคารายงานผลการพิจารณา 

ผูม้ีอํานาจอนุมตัิสั่งการ 

- ดําเนินการออกประกาศสอบราคาใหม 

                    หรือ 

- ยกเลิก 

 สงเร่ืองคืนหนวยแจงความตองการ 

                     หรือ 

- ซื้อ/จางโดยวธิีอ่ืน 

 - รายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง พรอม 

   รางสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนหนังสือ (ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง) 

- หรือยกเลิก 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 
ไมอนุมัติ 

- หนวยจัดหาทําสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนหนังสือ

(ใบสั่งซ้ือ/จาง)  

อนุมัติ ซ้ือ/จาง 

เบิกจายเงิน 

สงพัสดุเขาคลัง 

ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/สงมอบงาน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจการจาง 

รับ 

ไมรับ 

- ตรวจสอบผูมีผลประโยชน

รวมกัน 



๑๑.๒.๔   รายละเอียดการปฏิบัติ มีดังนี้ 

๑๑.๒.๔.๑  หนวยจัดหารับเอกสารการแจงความตองการ จากหนวยแจง 

ความตองการ  

 ๑๑.๒.๔.๒  ลงทะเบียนควบคุมเรื่องที่จัดซื้อ/จาง และกําหนดวิธีการ   

จัดซ้ือ/จาง  

๑๑.๒.๔.๓  จัดทํารายงานขออนุมัติในหลักการ (ขอความเห็นชอบ) พรอม   

รางประกาศสอบราคา และเอกสาร สอบราคาซ้ือ/จาง (ผานหนวยงบประมาณ) โดยดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ ๔๐ 

๑๑.๒.๔.๔   หัวหนาหนวยงานพัสดนุําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ พรอมแตงตั้ง 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ซ้ือ/จาง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง        

และเจาหนาท่ีคุมงาน (ถามี)    

๑๑.๒.๔.๕   ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา (ใหความเห็นชอบ)  

๑๑.๒.๔.๕(๑)  กรณีไมอนุมัติ (ไมเห็นชอบ)ใหซ้ือ /จาง ใหสง   

เรื่องคืนหนวยแจงความตองการ  

 ๑๑.๒.๔.๕(๒)  กรณีอนุมัติใหจัดซ้ือ/จาง หนวยจัดหา 

ดําเนินการดังนี้  

-  แจงคณะกรรมการเปดซองสอบราคา    

ซ้ือ/จาง เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ ฯ ขอ ๔๒ และขอ ๔๓ 

-  จัดทํารายงานการเผยแพรประกาศ 

- เตรียมเอกสารสอบราคาสงใหหนวยเก่ียวของ 

ปดประกาศ  สงเผยแพรประกาศ ประกาศราคากลางในระบบ E-GP สถานีวิทยุ และสงผูประกอบการโดยตรง 

 - ผูประกอบการขอรับหรือขอซ้ือเอกสาร 

สอบราคา 

- ผูประกอบการยื่นซองเสนอราคา 

- หนวยจัดหารับตัวเรื่องจากหนวยธุรการ  

และรับซองสอบราคาจากผูประกอบการ 

- คณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการ  

และรายงานผลการพิจารณา (เห็นควรใหซ้ือ/จางหรือยกเลิกเพ่ือดําเนินการใหม หรือยกเลิก หรือซ้ือ/จางโดย 

วิธีอ่ืน)  

หาก... 

 

- ๒๖ - 



 

 - หากเห็นสมควรซ้ือ/จาง หนวยจัดหาทํา 

รายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง พรอมรางสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง  

๑๑.๒.๔.๖  ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งการ (ซ้ือ/จาง) 

-  กรณีอนุมัติใหดําเนินการ หนวยจัดหาทําสัญญาหรือ 

ขอตกลงท่ีเปนหนังสือ (ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง)   

-  กรณีไมอนุมัติอาจใหดําเนินการใหม หรือยกเลิกการซ้ือ/จาง 

ในครั้งนั้น หรือซ้ือ/จางโดยวิธีอ่ืน 

๑๑.๒.๔.๗  ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/สงมอบงาน 

๑๑.๒.๔.๘  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง 

๑๑.๒.๔.๙  สงพัสดุเขาคลัง    

๑๑.๒.๔.๑๐  เบิกจายเงิน  

๑๑.๒.๔.๑๑  เจาหนาท่ีจัดหาของหนวยจะตองลงขอมูลในระบบ E - GP, 

GFMIS และ IBCS ตามข้ันตอนการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีสอบราคา 

๑๑.๒.๕  หนาท่ีคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 

ขอ ๔๒ และขอ ๔๓) 

๑๑.๒.๕.๑  ขอ  ๔๒   คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชี 

รายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผย  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  และ

ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบ

เสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

(๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  

 แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที 

ถูกตองตาม  (๒)  ท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายท่ี

คัดเลือกไวแลว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ 

สวนราชการในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตาม 

ลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอให 

เสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือ 

จางสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ  ๔๓   

(๔)  ใน... 

- ๒๗ - 



 

(๔)  ในกรณีท่ีมีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียด 

และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็น 

พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

๑๑.๒.๕.๒  ขอ  ๔๓  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏวาราคา 

ของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางตามขอ ๒๗ (๔)  

หรือขอ ๒๘ (๕)  แลวแตกรณี  ใหคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑)  เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ี 

จะทําได  หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแลว  ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือ    

สูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลง

อีก  แตสวนท่ีสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  ถาเห็นวาราคา

ดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม  ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๒)  ถาดําเนินการตาม  (๑)  แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอ 

ราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา

ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไมมายื่นซอง  ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม      

หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  หรือสูงกวาแตสวน 

ท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม  ก็ให

เสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๓)  ถาดําเนินการตาม  (๒)  แลวไมไดผล  ใหเสนอความเห็น 

ตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หรือ 

ขอเงินเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกการสอบราคาเพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม 

๑๑.๓  การซ้ือ/จางโดยวิธีประกวดราคา (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  ขอ ๔๔  ถึง 

ขอ ๔๘) 

๑๑.๓.๑  ขอ  ๔๔  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคา  ตามตัวอยางท่ี กวพ.  

กําหนดหรือตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากท่ี  

กวพ.กําหนดหรือแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด  โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว 

ในตัวอยางหรือแบบดังกลาว  และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได  เวนแตหัวหนาสวนราชการ

เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปให

สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

การ... 

- ๒๘ - 



 

การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ  และมีสาระสําคัญดังนี้ 

(๑)  รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือ  หรืองานท่ีตองการจาง 

(๒)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 

(๓)  กําหนดวัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา 

(๔)  สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาและราคา 

ของเอกสาร 

(๕)  แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ 

๑๑.๓.๒  ขอ  ๔๕  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ

มีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคาภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการดังนี้ 

(๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการของสวนราชการ 

นั้น  การปดประกาศดังกลาว  ใหกระทําในตูปดประกาศท่ีมีกุญแจปดตลอดเวลา  โดยผูปดประกาศและผูปลด

ประกาศออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก  เปนหนังสือมี

พยานบุคคลรับรอง  ท้ังนี้  ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก  จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน  และจะตองมิใช

บุคคลท่ีเปนพยานในแตละกรณีดวย 

(๑) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง  และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ 

(๓)  สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

เพ่ือเผยแพร 

(๔)  สงไปเผยแพรท่ีศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ  โดยใหสง 

เอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 

(๖) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 

แลวแตกรณี  โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 

นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย 

หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณียใหจัดสงโดยใชบริการ 

ไปรษณียดวนพิเศษ  (EMS)  เวนแตทองท่ีใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ  (EMS)   จึงใหจัดสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือการ 

ขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา  ๗  วันทําการ 

 

 

สํา... 

- ๒๙ - 



 

สําหรับการซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาต ิ ใหสวนราชการถือปฏิบัตติาม 

หลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 

๑๑.๓.๓  ขอ  ๔๖ การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา  รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับ 

คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม

และจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอ สําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพ 

ขายหรือรับจางทํางานนั้น  รายละ ๑ ชุด  โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนใดในการใหหรือการขาย 

การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวา ๗  วันทําการ   

และ จะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสาร

ประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไมนอยกวาจํานวนวันท่ีมากกวา

นั้นตามท่ี กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด  ปริมาณ  และลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 

ในกรณีท่ีมีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายท่ีทางราชการตองเสียไปใน 

การจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม  ใหผูรับหรือซ้ือ 

เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอนมีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวด 

ราคาใหม  โดยไมตองเสียคาซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 

๑๑.๓.๔  ขอ  ๔๗  ในกรณีการซ้ือหรือการจางใดมีรายละเอียดท่ีมีความซับซอน  หรือ 

มีความจําเปนโดยสภาพของการซ้ือหรือการจางท่ีจะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ี ใหสวนราชการ

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีในประกาศประกวดราคากอนวันปดการ 

รับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือมีการชี้

สถานท่ีอันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน

ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมและใหระบุ วัน  เวลา   และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียด

หรือการชี้สถานท่ีไวดวย  และใหดําเนินการตามขอ ๔๕ วรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม  รวมท้ังใหแจงเปนหนังสือ     

ใหผูท่ีไดรับหรือไดซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหเจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน  เวลารับซอง การปด 

การรับซอง  และการเปดซองประกวดราคา  ตามความจําเปนแกกรณีดวย 

๑๑.๓.๕  ขอ  ๔๘  นอกจากกรณีท่ีกําหนดไวตามขอ  ๔๗  เม่ือถึงกําหนดวันรับซอง 

ประกวดราคา  หามมิใหรนหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง  และเปดซองประกวดราคา 

การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได  เวนแตการประกวดราคานานาชาติซ่ึงกําหนด 

ใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได  โดยใหถือปฏิบัติตามขอ ๔๑ (๒) (๓)  และ (๔) โดยอนุโลม 

                                                                                                               ๑๑.๓.๖  ผัง... 

- ๓๐ - 



 

๑๑.๓.๖  ผังข้ันตอนการปฏิบัติ การจัดซ้ือ/จางโดยวิธีประกวดราคา 

  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ๓๑ - 

รับเอกสารแจงความตองการ 

ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีรับไว 

จัดทํารายงานขออนุมัติในหลักการเพ่ือขอซ้ือ/จาง 

พรอมรางประกาศและเอกสารประกวดราคาซ้ือ/จาง 

นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ 

พรอมแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาซ้ือ/จาง 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซ้ือ/จาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการนตรวจการจาง 

 และเจาหนาท่ีคุมงาน (ถามี) 

- รับซองประกวดราคาจากผูประกอบการ 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

- จัดทํารายงานการเผยแพรประกาศ 

- เตรียมเอกสารประกวดราคา 

  

ไมอนุมัติ 

หนวยแจงความตองการ 

อนุมัติหลักการ 

หนวยจัดหา 

- ปดประกาศเผยแพรการ 

  ประกวด ราคา 

- สงเผยแพรประกาศ   

  ประกาศราคากลางใน 

  ระบบ E-GP  สถานีวิทยุ  

- ให/ขายเอกสารประกวด 

   ราคา 

- สงเอกสารประกวดราคา 

  ให สตง. 

- แจงคณะกรรมการรับ

และเปดซองประกวดราคา 

- แจงคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวด

ราคา 

คณะ... 



 

ข้ันตอนตรวจสอบผลประโยชนรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๓.๗ ราย... 

-  ๓๒ - 

คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

รับซองประกวดคราคาจากผูประกอบการ - ผูประกอบการขอรับหรือขอ

ซ้ือเอกสารประกวดราคา  

- ยื่นซองประกวดราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคา 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งการ 

- ดําเนินการประกาศประกวด

ราคาใหม 

หรือ 

- ยกเลิก สงเรื่องคืนหนวยแจง

ความตองการ 

 - รายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง พรอมรางสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง 

-  หรือยกเลิกแลวใหดําเนินการประกาศประกวดราคาใหม 

-  หรือยกเลิกการประกวดราคา 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

หนวยจัดหาทําสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง  

อนุมัติ ซ้ือ/จาง 

สรางขอมูลหลักผูขาย 

ในระบบ GFMIS 

เบิกจายเงิน 

สงพัสดุเขาคลัง 

ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/สงมอบงาน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจการจาง 

รับ 

ไมรับ 

- ตรวจสอบผูมี 

ผลประโยชนรวมกัน 



๑๑.๓.๗  รายละเอียดการปฏิบัติ มีดังนี้  

๑๑.๓.๗.๑  หนวยจัดหารับเอกสารการแจงความตองการ จากหนวยแจง 

ความตองการ  

๑๑.๓.๗.๒  ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีจัดซ้ือ/จาง และกําหนดวิธีการ 

จัดซ้ือ/จาง  

๑๑.๓.๗.๓  จัดทํารายงานขออนุมัติในหลักการ เพ่ือขอซ้ือ/จาง พรอมราง 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซ้ือ/จาง (ผานหนวยงบประมาณ) 

๑๑.๓.๗.๔  หัวหนาหนวยงานพัสดุนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ พรอมแตงตั้ง 

คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาซ้ือ/จาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง และเจาหนาท่ีคุมงาน (ถามี)    

๑๑.๓.๗.๕  ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติในหลักการ (ใหความเห็นชอบ)  

๑๑.๓.๗.๕(๑)  กรณีอนุมัติใหจัดซ้ือ/จาง หนวยจัดหาดําเนิน 

การดังนี้  

- แจงคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด 

ราคาซ้ือ/จาง 

- จัดทํารายงานการเผยแพรประกาศ 

- เตรียมเอกสารประกวดราคาสงใหหนวย 

เก่ียวของปดประกาศ ประกาศราคากลางในระบบ E-GP สงเผยแพรประกาศทางอินเตอรเน็ท สถานีวิทยุ และ

สงผูประกอบการโดยตรง 

- ผูประกอบการขอรับหรือขอซ้ือเอกสาร 

ประกวดราคา 

- ผูประกอบการยื่นซองเสนอราคา 

- คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

ราคา ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ขอ ๔๙ 

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ ๕๐ 

- กรณีเห็นสมควรซ้ือ/จาง หนวยจัดหาทํา 

รายงานขออนุมัติพรอมรางสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง และสรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS 

- ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งการ (ซ้ือ/จาง) 

- กรณีอนุมัติใหดําเนินการ หนวยจัดหา 

ทํา... 

- ๓๓ - 



 

ทําใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง/สัญญา  

- กรณีไมอนุมัติอาจใหดําเนินการใหม หรือ 

ยกเลิกการซ้ือ/จางในครั้งนั้น  

- ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/สงมอบงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุคณะกรรมการ 

ตรวจการจาง (กรณีไมรับใหแจงผูประกอบการดําเนินการแกไข) 

- สงพัสดุเขาคลัง   

- เบิกจายเงิน 

๑๑.๓.๗.๕(๒)  กรณีไมอนุมัติในหลักการ (ไมเห็นชอบ) ให  

ซ้ือ/จาง  ใหสงเรื่องคืนหนวยแจงความตองการ 

๑๑.๓.๗.๕(๓) เจาหนาท่ีจัดหาของหนวยจะตองลงขอมูลใน 

ระบบ E-GP,GFMIS และ IBCS ตามข้ันตอนการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีประกวดราคา   

  ๑๑.๓.๘ หนาท่ีคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา (อางถึงระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๔๙) 

ขอ  ๔๙  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  มีหนาท่ีดังนี้ 

 (๑)  รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  ลงชื่อกํากับ 

ซองกับบันทึกไวท่ีหนาซองวาเปนของผูใด 

(๒)  ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงินและใหเจาหนาท่ี 

การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน  หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย   

กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันทราบ ทางไปรษณียลงทะเบียน 

ตอบรับดวย 

(๓)  รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอม 

ท้ังพัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี)  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 

(๔)  เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสาร 

หลักฐานตาง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวนแตกรณีตามขอ ๑๖ (๙)  

(๕)  เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร 

หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  และใหกรรมการทุกคนลง

ลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

ในกรณีท่ีมีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออ่ืนๆ แยกจากซองขอเสนอดาน 

ราคาซ่ึงตองพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืนๆ กอน  ตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวตามขอ ๕๔ และขอ ๕๖ คณะ 

กรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งโดยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ 

พิจารณา... 

- ๓๔ - 



 

พิจารณาผลการประกวดราคาท่ีจะตองดําเนินการตอไป 

(๗) สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวย 

บันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

๑๑.๓.๙  หนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (อางถึงระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๕๐ ถึงขอ ๕๖ )    

๑๑.๓.๙.๑  ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนาท่ี 

ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบราคา  เอกสาร 

หลักฐานตางๆ  พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตอง

ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ในเอกสารประกวดราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ 

ตอผูเสนอราคารายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคาโดยไมตัดผูเขา 

ประกวดราคารายนั้นออก 

 ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด 

ก็ไดแตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ  หรืองานจาง  หรือคุณสมบัติของ 

ผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลวตาม (๑) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  แลวเสนอใหซ้ือ 

หรือจางจากผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวแลว  ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวน 

ราชการในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไป  

ตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ 

ราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

 ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือ 

จางสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ  ๔๓   

โดยอนุโลม 

(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็น 

พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

๑๑.๓.๙.๒ ขอ  ๕๑  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได  

ไดพิจารณาตามขอ ๕๐(๑) แลวปรากฏวา  มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรง 

 

ตาม.. 

- ๓๕ - 



 

ตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว  โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวน 

ราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผล

สมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา  ก็ใหดําเนินการตามขอ ๕๐(๒) โดยอนุโลม 

๑๑.๓.๙.๓ ขอ  ๕๒  ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตาม 

รายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนด  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  เพ่ือ

ดําเนินการประกวดราคาใหม  หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา  การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี  จะสั่งให

ดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๘)  หรือขอ ๒๔ (๖)  แลวแตกรณีก็ได 

๑๑.๓.๙.๔  ขอ  ๕๓  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือ 

ตกลงซ้ือหรือจางกับผูเสนอราคารายใด  ถามีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตอง  

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ่ึงทําใหเกิดการ     

ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

๑๑.๓.๙.๕  ขอ  ๕๔ การซ้ือหรือการจางท่ีมีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึง 

เทคโนโลยีของพัสดุและหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา  ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกัน

เปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพ่ือขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอให

ครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา  หรือการซ้ือหรือการจางแบบเหมารวม (Lump 

Sum Turnkey) ท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได  ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาท่ัวไป  

เวนแตการกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน 

(๑)  ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออ่ืน ๆ 

(๒)  ซองขอเสนอดานราคา 

(๓)  ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี) 

ท้ังนี้  ใหกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสาร 

ประกวดราคาดวย 

๑๑.๓.๙.๖  ขอ ๕๕ เพ่ือใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณา 

ผลการประกวดราคาทําหนาท่ีเปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับ และเปดซอง

ประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔  โดยถือปฏิบัติตามขอ ๕๐      

ในสวนท่ีไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออ่ืนของผูเขา 

เสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการ 

มากท่ีสุด  ในกรณีจําเปนจะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพ่ิมเติมขอหนึ่งขอใดก็ได 

(๒)  เปดซองราคาเฉพาะรายท่ีไดผานการพิจารณาคัดเลือก 

ตาม (๑) แลว  สําหรับรายท่ีไมผานการพิจารณา  ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา  และซองขอเสนอทางการเงิน  

(ถามี) โดยไมเปดซอง 

ใน... 

- ๓๖ - 



 

ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนอทางการเงิน  ในกรณีนี้  

ใหสวนราชการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค  และผูเชี่ยวชาญดานการเงินท่ีเก่ียวของกับการซ้ือหรือการจาง

อยางนอยดานละ ๑ คน  เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดวย 
๑๑.๓.๙.๗ ขอ  ๕๖  การซ้ือหรือการจางท่ีเปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่น 

ขอเสนอทางการเงินมาดวยใหกําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหากและใหเปดซอง 

ขอเสนอทางการเงินพรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๕๕ (๒)  เพ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป  ท้ังนี้  

ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน  และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารการประกวดราคาดวย 

๑๑.๔  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๕๗  

๑๑.๔.๑  ขอ ๕๗ การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ 

โดยวิธีพิเศษข้ึนเพ่ือดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑)  ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลง 

ราคา 

(๒)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ   

ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือ

ราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

(๓)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีใชราชการลับ  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒)  

(๔)  ในกรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไดซ้ือไวแลว  แตมีความจําเปนตองใชเพ่ิมใน 

สถานการณท่ีจําเปน   หรือเรงดวน   หรือเพ่ือประโยชนของสวนราชการใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญา

หรือขอตกลงซ่ึงยังไม สิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพ่ือขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาท่ีต่ํากวา

หรือราคาเดิม  ภายใตเง่ือนไขท่ีดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือให

บังเกิดผลประโยชนสูงสุดท่ีสวนราชการจะไดรับ 

 (๕)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  ใหเสนอ 

หัวหนาสวนราชการเพ่ือติดตอสั่งซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  หรือสืบราคาจากตางประเทศโดยขอความรวมมือ

ใหสถาน เอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอ่ืนในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด    

สวนการซ้ือโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศท่ีมีอยู         

ในประเทศโดยตรง  เวนแตกรณีท่ีไมมีสํานักงานในประเทศ  ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได 

 (๖)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางทาง 

เทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  

หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลง 

เทาท่ีจะทําได 

(๗)  ใน... 

- ๓๗ - 



 

(๘) ในกรณีพัสดุท่ีเปนท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง  ซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง   

ใหเชิญเจาของท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคา  

ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

สําหรับการจัดซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศในกรณีจําเปนจะติดตอกับ 

นายหนา  หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถ่ิน  แทนเจาของท่ีดินก็ได 

(๙) ในกรณีเปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบ 

ราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป 

(ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรซ้ือเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว      

ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือสั่งการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

๑๑.๔.๒  การจางโดยวิธีพิเศษ  
ขอ  ๕๘  การจางโดยวิธีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดจางโดยวิธีพิเศษข้ึนเพ่ือดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเชิญ 

ผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือ

ราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

(๒)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๕) ใหเจรจากับผูรับจาง 

รายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบเพ่ือขอใหมีการจางตามรายละเอียด  และ 

ราคาท่ีต่ํากวาหรือราคาเดิม  โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี)  เพ่ือใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด 

ท่ีสวนราชการจะไดรับ 

(๓)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๖) กรณีเปนพัสดุท่ีได 

ดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาใน 

การสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรจางเสนอราคา 

สูงกวาราคาในทองถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ี 

จะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว 

ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือสั่งการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

 

 

 

๑.๔.๓  ผัง... 

- ๓๘ - 



๑๑.๔.๓  ผังข้ันตอนการปฏิบัติ การจัดซ้ือ/จางโดยวิธีพิเศษ 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓๙ - 

รับเอกสารแจงความตองการ 

ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีรับไว 

จัดทํารายงานขออนุมัติในหลักการเพ่ือขอซ้ือ/จาง 

(แจงเหตุผลการซ้ือ/จางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔) 

นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ 

พรอมแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีพิเศษ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง 

สรุปรายงานนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

คณะกรรมการฯ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ  

ตามขอ ๕๗ ขอ ๕๘ 

ไมอนุมัติ หนวยแจงความตองการ 

อนุมัติหลักการ 

หนวยจัดหา 

ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งการ 

- ดําเนินการใหม 

  หรือ 

- ยกเลิก สงเรื่องคืน  

   หนวยแจงความ

ตองการ 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

หนวยจัดหาทําสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง  

อนุมัติซ้ือ/จาง 

สรางขอมูลหลักผูขาย 

ในระบบ GFMIS 

ผู... 

- ทําหนังสือเชิญชวน 

- ประกาศราคากลางในระบบ E-GP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๔.๔  รายละเอียดการปฏิบัติ มีดังนี้  

๑๑.๔.๔.๑  หนวยจัดหารับเอกสารการแจงความตองการ จากหนวยแจง 

ความตองการ 

๑๑.๔.๔.๒  ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีจัดซ้ือ/จาง และกําหนดวิธีการจัดซ้ือ/จาง  

๑๑.๔.๔.๓  จัดทํารายงานขออนุมัติในหลักการ เพ่ือขอซ้ือ/จาง พรอม 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ หรือ คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/

คณะกรรมการตรวจการจาง (ผานหนวยงบประมาณ) 

๑๑.๔.๔.๔  หัวหนาหนวยงานพัสดนุําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ 

๑๑.๔.๔.๕  ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติในหลักการ (ใหความเห็นชอบ)  

-  กรณีอนุมัติในหลักการใหจัดซ้ือ/จาง  

-  ประกาศราคากลางในระบบ E – GP  

-  แจงคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

ขอ ๕๗ หรือ ขอ ๕๘  

 -  กรณีไมอนุมัติในหลักการ (ไมเห็นชอบ) ใหซ้ือ /จาง ใหสง 

เรื่องคืนหนวยแจงความตองการ 

๑๑.๔.๔.๖  สรุปรายงานนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือ/จาง 

๑๑.๔.๔.๗  ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาสั่งการ 

-  กรณีไมอนุมัติ ใหสงเรื่องคืนหนวยแจงความตองการ 

กรณี... 

- ๔๐ - 

เบิกจายเงิน 

สงพัสดุเขาคลัง 

ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/สงมอบงาน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจการจาง 

รับ 

ไมรับ 



 

-  กรณีอนุมัติ ใหหนวยจัดหาจัดทําสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปน 

หนังสือ (ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง) 

๑๑.๔.๔.๘  สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS  

๑๑.๔.๔.๙  ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/สงมอบงาน 

๑๑.๔.๔.๑๐  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจาง 

ดําเนินการตามระเบียบ ฯ ขอ ๗๑ และขอ ๗๒ 

๑๑.๔.๔.๑๑  สงพัสดุเขาคลัง และเบิกจายเงิน  

๑๑.๔.๔.๑๒  เจาหนาท่ีจัดหาของหนวยจะตองลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS 

 และ IBCS ตามข้ันตอนการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีพิเศษ 

๑๑.๔.๕  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ (ซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ (DIRECT PURCHASE : DP)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔.๕.๑  ผัง... 

- ๔๑ - 

 



๑๑.๔.๕.๑ ผังข้ันตอนการปฏิบัติ การจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษจากตางประเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                
                                                          

                                                                             

                                                            
                                          

                                                         
                                                                                
                                                      

        

 

 

 

รับเอกสารแจงความตองการ 

ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีรับไว 

จัดทํารายงานขออนุมติดําเนินการ 

นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ (อนุมัติหลักการ) พรอมแตงตั้ง  

คณก.จัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ และ คณก.ตรวจรับพัสดุ 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 
หนวยแจงความตองการ  

สงตัวเรื่องใหประธานกรรมการ      

และแจงกรรมการ  

หนวยจัดหา 

ประธานกรรมการมีหนังสือขอให  

หัวหนาหนวยงานมีหนังสือเชิญชวน 

ไปยังผูประกอบการ (purchase request)  

รับเอกสารเสนอราคาจากผูประกอบการ 

(proforma invoice) 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

 คณะ... 

- จนท.จัดหา ประกาศ 

  ราคากลางในระบบ  

   E-GP 



- ๔๒ - 
 

 

 

                                                 
         

                                                 
                                                      

                                                                                                 
                                     

                                                                                           

                                                                                       
            

 

 

                       

   
 

รางใบสั่ง (P.O.) และหนังสือเสนอเปด L/C (ยกเวน

จายเปน Draft) 

แจงผูประกอบการลงนามในสัญญา 

จัดทํารายงานขออนุมัติซ้ือ พรอมแนบใบสั่งซ้ือ 

คณะกรรมการพิจารณา 

นําเรียนขออนุมัติซ้ือ/ทําสัญญา/ยกเวนไมทําสัญญา 

(ผาน หนวยงบประมาณ) 

ทําสัญญา/ขอตกลง/

ยกเวน 

- ดําเนินการใหม 

- ยกเลิก 

ผูมีอํานาจ

อนุมัติ 
ไมอนุมัติ 

อนุมัติซ้ือ 

ทําสัญญา/ยกเวน 

 

ยกเวน 

 

 

ทําสัญญา 

นํา… 

ซ้ือ 



- ๔๓ - 
                                                            

                                                                            

                                                                           
                                     

                                             

                                                     
            

 

 

  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๔.๕.๒  ราย... 

- ๔๔ - 

คณะกรรมการตรวจรับ 

-ชําระเงินกรณีจายเปน draft 

-สงพัสดุเขาคลัง 

แจงผูประกอบการ 

กง.ทอ.เปด L/C 

นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติลงชื่อและเสนอ 

กง.ทอ.เปดL/C 

สําเนาเอกสารเพ่ือการออกของและยกเวนภาษี ให ขส.ทอ. 

รับตัวเรื่องพรอม L/C จาก กง.ทอ. 

แจง คณก.ฯตรวจรับพัสดุ 

ผูประกอบการสงมอบพัสดุ 

ไมรับ 

รับ 



 

๑๑.๔.๕.๒  รายละเอียดการปฏิบัติ มีดังนี้  

๑๑.๔.๕.๒(๑)   หนวยจัดหารับเอกสารการแจงความตองการ  

จากหนวยแจงความตองการ  

๑๑.๔.๕.๒(๒)   ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีจัดซ้ือ และกําหนด 

วิธีการจัดซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  

๑๑.๔.๕.๒(๓)   จัดทํารายงานขออนุมัติในหลักการ เพ่ือขอซ้ือ  

(ผานหนวยงบประมาณ) 

๑๑.๔.๕.๒(๔)   หัวหนาหนวยงานพัสดุนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ  

(อนุมัติในหลักการ)  

๑๑.๔.๕.๒(๕)   ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติในหลักการ 

(ใหความเห็นชอบ)  

- กรณีอนุมัติในหลักการใหจัดซ้ือ หนวยจัดหา 

ดําเนินการดังนี้  

- สงตัวเรื่องใหประธานกรรมการและแจงผู 

เปนกรรมการดําเนินการ  

 - ประธานกรรมการมีหนังสือขอใหหัวหนา 

หนวยงานมีหนังสือเชิญชวนไปยังผูประกอบการ ณ ตางประเทศ 

-  จนท.จัดหา ประกาศราคากลางในระบบ E-GP 

- รับเอกสารเสนอราคาจากผูประกอบการ 

- คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตาม 

ระเบียบฯ ขอ ๕๗    

- หนวยจัดหาจัดทํารายงานของอนุมัติซ้ือ 

พรอมแบบใบสั่งซ้ือ 

- หนวยจัดหาจัดทํารายงานขออนุมัติซ้ือพรอม 

แนบใบสั่งซ้ือ 

- รางสัญญา หรือยกเวนไมทําสัญญา 

 

นําเรียน… 

- ๔๕ - 

 



- นําเรียนขออนุมัติซ้ือ/ทําสัญญา/หรือยกเวน 

ไมทําสัญญา 

๑๑.๔.๕.๒(๖)   ผูมีอํานาจอนุมัติ  อนุมัติซ้ือ 

- แจงผูประกอบการลงนามในสัญญา 

- กรณียกเวนไมทําสัญญา ใหจัดทํารางใบสั่ง 

ซ้ือ (P.O.) และหนังสือเสนอเปด L/C (ยกเวนจายเปน DRAFT) 

- นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือลงชื่อ และเสนอ  

กง.ทอ.เปด L/C      

- กง.ทอ. เปด L/C  

- รับตัวเรื่องพรอม L/C จาก กง.ทอ. 

- สําเนาเอกสารเพ่ือการออกของ และยกเวน 

ภาษี ให ขส.ทอ. 

- แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

- ผูประกอบการสงมอบพัสดุ 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับ 

กรณีไมรับพัสดุใหแจงผูประกอบการเพ่ือดําเนินการแกไข กรณีตรวจรับถูกตองใหหนวยเก่ียวของทําการเบิกจาย 

เงิน (กรณีจายเปน  DRAFT) 

- สงพัสดุเขาคลัง 

๑๑.๔.๕.๒(๗)  หนวยจัดหาลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS  

และ IBCS ตามข้ันตอนการจัดซ้ือ  

๑๑.๔.๕.๒(๘)  ผูมีอํานาจอนุมัติไมอนุมัติซ้ือ ใหสงเรื่องคืนหนวย 

แจงความตองการ 

๑๑.๔.๖  การจางโดยวิธีพิเศษ (ตางประเทศ) กรณีเปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตอง 

ตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายกอน 

๑๑.๔.๖.๑  ผังข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

หนวย... 



- ๔๖ - 

 

ผังข้ันตอนการปฏิบัติ การจางโดยวิธีพิเศษจากตางประเทศ 
 

 

 

 

                                                             

                                                              
                                                          

                                                                          

                                                                        
                                        

                                                     
                                                                                
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

                                                  

 รับเอกสารแจงความตองการ 

ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีรับไว 

จัดทํา รายงานขออนุมัติดําเนินการจาง 

นําเรียนผูมีอํานาจจอนุมัติ (อนุมัติในหลักการ) พรอมตั้ง 

คณก.ฯ จัดจางโดยวิธีพิเศษ คณก.ตรวจรับการจาง 

ผูมีอํานาจอนุมัติ หนวยแจงความตองการ  

     คณก.ฯ รายงานผลการดําเนินการ  

      - ออกหนังสือเชิญชวนเสนอราคาพรอม 

        ประกาศราคากลางในระบบ E-GP 

    - ขออนุมัติ รมว.กห.สงพัสดุไปถอดตรวจ 

 

หนวยควบคุมพัสดุจายพัสดุชํารุดไปถอดตรวจ 

หนวยบริการพัสดุสงพัสดุใหผูเสนอราคา 

ไมอนุมัติ  

อนุมัติในหลักการ  

หนวยจัดหา 

 

ไม… 



- ๔๗ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับ 

รับตัวเรื่องพรอม L/C จาก กง.ทอ. 

บันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของ สําเนาเอกสารเพ่ือการออกของ 

และยกเวนภาษีให ขส.ทอ. 

ผูประกอบการสงมอบพัสดุ 

- สงพัสดุเขาคลัง 

- เบิกจายเงิน 

คณะกรรมการตรวจรับ 

กง.ทอ.เปด L/C 

ไมรับ 

ผูมีอํานาจอนุมัติ หนวยแจงความ

ตองการ 

จัดทํา P.O. 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

ทําสัญญา/ยกเวนไมทําสัญญา ยกเวน 

ดําเนินการทําสัญญา 

สรุปนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือลง

ชื่อในสัญญา และเสนอเปด L/C 

ผูมีอํานาจอนุมัติลงชื่อ และเสนอ  

กง.ทอ. เปด L/C 

หมาย... 



- ๔๘ - 

หมายเหต ุ

- กรณีการอนุมัติอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ    

ใหหัวหนาสวนราชการนั้นลงชื่อในสัญญา/ใบสั่งซ้ือ (P.O.)  

-  กรณีการอนุมัติเกินกวาอํานาจของหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชา  

คลังใหญ ใหผูมีอํานาจอนุมัตินั่นเปนผูลงชื่อในสัญญา สําหรับใบสั่งซ้ือ (P.O.) ใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง

กองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังใหญเปนผูลงชื่อ  

๑๑.๕.๔.๒  รายละเอียดการปฏิบัติ มีดังนี้ 

๑๑.๕.๔.๒(๑)  หนวยจัดหารับเอกสารการแจงความตองการ 

จากหนวยแจงความตองการ 

๑๑.๕.๔.๒(๒)  ลงทะเบียนควบคุมตัวเรื่องท่ีรับไว 

๑๑.๕.๔.๒(๓)  จัดทํารายงานเพ่ือขออนุมัติ (หลักการ) จางโดย 

วิธีพิเศษ (D/P) และแตงตั้ง คณก.ฯ จัดจางโดยวิธีพิเศษ และ คณก.ฯ ตรวจรับพัสดุ   

๑๑.๕.๔.๒(๔)  หัวหนาหนวยงานพัสดุนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัต ิ                

๑๑.๕.๔.๒(๕)  ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา 

๑๑.๕.๔.๒(๖)  ผลการอนุมัติดําเนินการ 

-  ถาไมอนุมัติใหสงเรื่องคืนหนวยจางความ 

ตองการ 

- ถาอนุมัติ (หลักการ) ใหหนวยจัดหาดําเนินการ 

ดังนี้       

- ออกหนังสือเชิญชวนผูเสนอราคา  ประกาศ 

ราคากลางในระบบ E-GP 

- รายงานขออนุมัติ รมว.กห.เพ่ือสงพัสดุชํารุด 

ไปถอดตรวจประมาณคาซอม 

- เสนอเรื่องให หนวยควบคุมพัสดุจายพัสดุ 

ชํารุดไปถอดตรวจตามอนุมัติ รมว.กห. 

- หนวยบริการพัสดุสงพัสดุใหผูเสนอราคา 

๑๑.๕.๔.๒(๗)  หนวยจัดหารับตัวเรื่องพรอม AWB จากหนวย 

บริการพัสดุ 

๑๑.๕.๔.๒(๘) รับใบเสนอราคา( P/I )จากผูเสนอราคา 

๑๑.๕.๔.๒(๙)  สงตัวเรื่องพรอมใบเสนอราคา P/I ให  

คณก... 



- ๔๙ - 

คณก.ดําเนินการพิจารณาจาง 

๑๑.๕.๔.๒(๑๐)  คณก.ฯ พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

เห็นสมควรจาง หรือไมจาง       

๑๑.๕.๔.๒(๑๑)  หนวยจัดหาสรุปรายงานตามความเห็นของ  

คณก.ฯ  

- ถาไมสมควรจาง ใหสรุปรายงานยกเลิกการ 

ดําเนินการ 

- ถาเห็นสมควรจาง ใหจัดทํารายงานขออนุมัติ 

จางพรอมแนบรางสัญญา (กรณีทําสัญญา) 

๑๑.๕.๔.๒(๑๒) นําเรียนขออนุมัติจาง (ผาน หนวยงบประมาณ)                

๑๑.๕.๔.๒(๑๓) ผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ 

- กรณีการอนุมัติอยูในอํานาจของหัวหนาสวน 

ราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ หากเปนงานท่ีตองทําสัญญา ใหหัวหนาสวนราชการเปนผู 

ลงนามในสัญญา และลงชื่อเสนอ กง.ทอ. เปด L/C  หากเปนการยกเวนการทําสัญญาโดยใช P.O. สั่งจางให 

หัวหนาสวนราชการลงชื่อใน P.O. และเสนอ กง.ทอ.เปด L/C  

- กรณีเกินอํานาจการอนุมัติของหัวหนาสวน 

ราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ หากเปนงานท่ีตองทําสัญญา ใหผูมีอํานาจอนุมัติเปนผูลง 

ชื่อในสัญญา และเสนอ กง.ทอ.เปด  L/C  หากเปนการยกเวนการทําสัญญาโดยใชใบสั่งจาง ( P.O. ) ใหหัวหนา 

สวนราชการลงชื่อใน P.O. และเสนอ กง.ทอ.เปด L/C 

๑ ๑ . ๕ . ๔ . ๒ ( ๑ ๔ )   ก ง . ท อ . ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ด  L/C                

๑๑.๕.๔.๒(๑๕)  หนวยจัดหารับตัวเรื่องพรอม L/C ท่ี กง.ทอ. 

ดําเนินการเปดกับธนาคารคืน 

๑๑.๕.๔.๒(๑๗) บันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของ และสําเนาเอกสาร 

เพ่ือการออกของ และยกเวนภาษีอากรสงให ขส.ทอ. 

๑๑.๕.๔.๒(๑๘)  ผูประกอบการสงมองพัสดุ  

๑๑.๕.๔.๒(๑๙)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสงพัสดุเขาคลัง 

๑๑.๕.๔.๒(๒๐)  หนวยจัดหาลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS  

และ IBCS ตามข้ันตอนการจัดจางโดยวิธีพิเศษ กรณีเปนการจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความ 

ชํารุดเสียหายกอน 

หมายเหตุ -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ หมายถึง หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทท่ีไดรับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลไทย ณ ประเทศท่ีบริษัทนั้นตั้งอยู 

-  L/C  หมายถึง  Letter of credit 

-  P.O.  หมายถึง  Purchase Order (ใบสั่งซ้ือ/จางท่ีใชกับผูเสนอราคา 

จาก... 



- ๕๐ - 

 

จากตางประเทศ) 

-  P/I   หมายถึง ใบเสนอราคา 

๑๑.๖  การซ้ือ/จางโดยวิธีกรณีพิเศษ (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๕๙) 

๑๑.๖.๑  ขอ ๕๙  การดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการ 

สั่งซ้ือหรือสั่งจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๒๖ ไดโดยตรงเวนแตการซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคา   

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

หัวหนาสวนราชการตามขอ ๒๙  

๑๑.๖.๒  การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ ๖๐  

ถึงขอ ๖๔) 

๑๑.๖.๒.๑ ขอ  ๖๐  การซ้ือยาของสวนราชการ  ใหจัดซ้ือตามชื่อสามัญ  

(GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด  โดยใหใชเงินงบ 

ประมาณจัดซ้ือยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ  ๖๐  เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ใหใชเงิน 

งบประมาณจัดซ้ือยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 

๑๑.๖.๒.๒  ขอ  ๖๑  การซ้ือยา  และเวชภัณฑท่ีมิใชยา  เชน  ผากอส  

สําลี  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  เฝอก  วัสดุทันตกรรม  ฟลมเอกซเรย  และเภสัชเคมีภัณฑ  ซ่ึงองคการเภสัช

กรรมไดผลิตออกจําหนายแลว ใหจัดซ้ือจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ใหจัดซ้ือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  สวนกรมตํารวจจะซ้ือจากองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม

ทหารก็ได  โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพิเศษ  แตท้ังนี้ราคายาท่ีองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม

ทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ ๓ 

๑๑.๖.๒.๓ ขอ  ๖๒  การซ้ือยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและ 

เวชภัณฑท่ีมิใชยา  ซ่ึงองคการเภสัชกรรมมิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย  สวนราชการจะจัดซ้ือจากองคการเภสัชกรรม  

หรือผูขาย  หรือผูผลิตรายใดก็ได  ภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑) การจัดซ้ือโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  ให 

สวนราชการแจงใหองคการเภสัชกรรมทราบดวยทุกครั้ง  และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวา 

องคการเภสัชกรรมเสนอราคาเทากันหรือต่ํากวาผูเสนอราคารายอ่ืน  ใหสวนราชการซ้ือจากองคการเภสัชกรรม 

 (๒)  การจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ  ใหซ้ือในราคา 

ท่ีไมสูงกวาราคากลาง  ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

๑๑.๖.๒.๔ ขอ  ๖๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให 

ความสนับสนุนใหซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาจากหนวยงานใด  ก็ใหสวนราชการจัดซ้ือยา  หรือเวชภัณฑท่ีมิใช 

ยาจากหนวยงานดังกลาวได  โดยวิธีกรณีพิเศษดวย 

๑๑.๖.๒.๕ ขอ ๖๔  ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีแจงเวียนบัญชียาหลัก 

แหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด  พรอมท้ังราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑท่ี 

- ๕๑ - 

มิใช... 



 

มิใชยาใหสวนราชการตางๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑ 

ท่ีมิใชยาท่ีองคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการๆ ทราบดวย 

๑๑.๖.๓ ผังข้ันตอนการปฏิบัติ  การซ้ือ/จางโดยวิธีกรณีพิเศษ 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

๑๑.๖.๔  ราย... 

- ๕๒ - 

รับเอกสารแจงความตองการ 

ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีรับไว 

จัดทํารายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง 

นําเรียนขออนุมัติและแตงตั้ง คณก.

- ลงประกาศราคากลางในระบบ E-GP 

- จัดทําสัญญา/ขอตกลง 

- จัดทําใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง 

ผูมีอํานาจอนุมัติ หนวยแจง

ความตองการ 

ทําใบสั่งซ้ือ/จาง/รางสัญญา 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

หนวยจัดหา 

ผูประกอบการสงมอบพัสดุ 

 

คณก.ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจาง 

 

- สงพัสดุเขาคลัง 

- เบิกจายเงิน 



๑๑.๖.๔  รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้ 

๑๑.๖.๔.๑  หนวยจัดหารับเอกสารแจงความตองการ 

๑๑.๖.๔.๒  ลงทะเบียนควบคุมเรื่องท่ีรับไวและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

๑๑.๖.๔.๓  จัดทํารายงานขออนุมัติ ซ้ือ/จาง โดยวิธีกรณีพิเศษ 

๑๑.๖.๔.๔ จัดทําใบสั่ง หรือ รางสัญญา/ขอตกลง (กรณีจําเปนตองจัดทํา 

สัญญาหรือขอตกลง) 

๑๑.๖.๔.๕ หัวหนาหนวยงานพัสดุนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ (ผาน หนวย 

งบประมาณ) เพ่ือขออนุมัติซ้ือ/จางโดยวิธีกรณีพิเศษ และลงชื่อในใบสั่งซ้ือ หรือใหทําสัญญา/ขอตกลง พรอม 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๑๑.๖.๔.๖  ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาลงชื่ออนุมัติ ซ้ือ/จางและลงชื่อใน 

ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง หรือทําสัญญา/ขอตกลงถาไมอนุมัติใหดําเนินการ ใหสงเรื่องคืนหนวยแจงความตองการ 

๑๑.๖.๔.๗  จนท.จัดหา ประกาศราคากลางในระบบ E-GP 

๑๑.๖.๔.๘  ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/งานจาง 

๑๑.๖.๔.๙  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับ 

๑๑.๖.๔.๑๐  สงพัสดุเขาคลัง และเบิกจายเงิน  

๑๑.๖.๔.๑๑ หนวยจัดหาลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS และ IBCS  ตาม 

ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีกรณีพิเศษ 

๑๒.  อํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๖๕-๖๗) 

๑๒.๑  ขอ  ๖๕  การสั่งซ้ือหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจ 

ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒)  ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒.๒ ขอ  ๖๖  การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง 

และภายในวงเงิน  ดังตอไปนี ้

(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท  แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒.๓ ขอ  ๖๗  การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซ้ือหรือสั่ง 

จาง... 

- ๕๓ - 

 



จางโดยไมจํากัดวงเงิน 

๑๒.๔ สําหรับสวนราชการกระทรวงกลาโหมใหดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) 

ท่ี ๕๐/๕๐ เรื่อง การพัสดุ ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ผนวก ๑ 

๑๓.  การจายเงินลวงหนา (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๖๘-๗๐) 

๑๓.๑ ขอ  ๖๘  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะกระทํามิได   

เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไวกอนการทําสัญญาหรือ 

ขอตกลง  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑)  การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 

ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ   

จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซ้ือหรือราคาจาง 

(๒)  การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอ่ืนในตางประเทศ 

ซ่ึงตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือพัสดุอ่ืนท่ี กวพ.กําหนด

ตามขอ ๑๒ (๘)  ซ่ึงจําเปนตองซ้ือจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ  ใหจายไดตามท่ีตกลง

กับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ  หรือตามเง่ือนไขท่ีผูขายกําหนด  แลวแตกรณี 

(๓)  การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ  หรือการจัดซ้ือฐานขอมูลสาํเร็จรูป  

(CD-ROM) ท่ีมีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน  และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร  หรือ

การบอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพ่ือใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ  

โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ใหจายไดเทาท่ีจายจริง 

(๔)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละสิบหา 

ของราคาซ้ือหรือราคาจาง  แตท้ังนี้  จะตอง กําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางท่ีจะจายลวงหนาไวเปนเง่ือนไขใน 

เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 

(๕)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ  ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซ้ือ  หรือ 

ราคาจาง 

๑๓.๒  ขอ ๖๙  การจายเงินใหแกผูขาย  หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ   

โดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีท่ีวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือการจายเงินตามความ 

กาวหนาในการจัดหาพัสดุท่ีสั่งซ้ือ  ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา 

๑๓.๓ ขอ  ๗๐ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๑) (๒)  และ (๓) ไมตอง 

เรียกหลักประกัน 
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๔)  และ  (๕) ผูขาย  หรือผูรับจางจะ 

ตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีรับลวงหนาไปนั้น 

 

๑๔.  การ... 

- ๕๔ - 

 

๑๔.  การตรวจรับพัสด ุ(อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ ๗๑) 



ขอ  ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ตรวจรับพัสดุ  ณ  ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญา 

หรือขอตกลง 

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา 

สวนราชการกอน 

(๒)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการ 

ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร  จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุ 

นั้นมาใหคําปรึกษา  หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ  สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ  

ก็ได 

ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 

(๓)  โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการ 

ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

(๔)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางได   

สงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพัสดุพรอม  

กับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และ

เจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานให

หัวหนาสวนราชการทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ  มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง   

ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  เพ่ือทราบหรือสั่งการ  แลวแตกรณี 

(๕)  ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน  หรือสงมอบ 

ครบจํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด  ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวน 

ท่ีถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔)  และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจาง 

ทราบภายใน ๓ วันทําการ  นับแตวันตรวจพบ  แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจาง 

ในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

(๖)  การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุด  หรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยาง 

ใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น  และ 

โดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต 

วันท่ีตรวจพบ 

(๗)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน  ไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว  ให 

เสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว  จึงดําเนินการ 

ตาม (๔) หรือ (๕)  แลวแตกรณี 

๑๕.  การ... 

- ๕๕ - 

 

๑๕.  การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ ๗๒ 



และขอ ๗๓) 

๑๕.๑  ขอ  ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจาง  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุม 

งานรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห  รวมท้ังรับทราบ 

หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

ตอไป 

(๒)  การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวา  ตามหลักวิชาการ 

ชางไมนาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้นๆ 

โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง 

เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 

(๓)  โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน  ๓  วันทําการ นับแตวันท่ีประธาน 

กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน  และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

(๔)  เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ 

ขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ีผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบ 

รับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบ 

ใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ  เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน 

จากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือทราบ หรือสั่งการ  แลว 

แตกรณี 

(๕)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว  ให 

เสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการ 

ตาม (๔)  

๑๕.๒ ขอ  ๗๓  ผูควบคุมงาน  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา  หรือท่ีตกลงใหทํางานจาง 

นั้นๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข 

เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด 

และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมด

แลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง 

ทันที 

(๒)  ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ 

ขัด... 

- ๕๖ - 

 

ขัดกันหรือเปนท่ีคาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้น จะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา 



แตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี หรือไมปลอดภัยใหสั่งพักงานนั้นไวกอน   

แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(๓)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอม 

ท้ังผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการ 

ตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวา 

เปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ี 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏบิัติงานและวัสดุท่ีใชดวย 

(๔)  ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงาน 

แตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจาง 

ทราบภายใน ๓ วันทําการ  นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 

๑๖.  การจางท่ีปรึกษา (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๗๔ ถึงขอ ๙๔) 

๑๖.๑  ขอ ๗๔  เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาท่ีปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลท่ีปรึกษาอยูภายใต 

การกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง  เพ่ือทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 

(๒)  รับจดทะเบียน  ตอทะเบียน  หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 

(๓)  รวบรวม  จัดทํา  รวมท้ังปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับท่ีปรึกษาไทย 

(๔)  เผยแพรหรือใหขอมูลเก่ียวกับท่ีปรึกษาไทยแกสวนราชการรัฐวิสาหกิจ  หนวย 

งานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน 

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  และเอกชนผูสนใจ 

๑๖.๒ ขอ ๗๕  การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล  นอกจากการจางท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการดวย 

เงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงท่ีกําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอ่ืน ใหสวนราชการจางท่ีปรึกษาไทยเปน 

ท่ีปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน  เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษาวาไม 

มีท่ีปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 

การจางท่ีปรึกษาท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี กวพ.กําหนด เวนแต 

ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีมีท่ีปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไมจางท่ีปรึกษาไทย ใหขออนุมัติตอ กวพ. 

สําหรับการจางท่ีปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศ  

จะไมจางท่ีปรึกษาไทยก็ได 

๑๖.๓ ขอ ๗๖  ภายใตบังคับขอ ๗๕  การจางท่ีปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ  นอกจาก 

 

 

การ... 

- ๕๗ - 

 

การจางท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงท่ีกําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนจะตอง 



มีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของท่ีปรึกษา

ท้ังหมด  เวนแตสาขาบริการหรืองานท่ีไมอาจจะจางบุคลากรไทยไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ. 
วิธีจางท่ีปรึษา (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ๗๗)  

๑๖.๔  ขอ  ๗๗  การจางท่ีปรึกษากระทําได  ๒  วิธี  คือ 

(๑)  วิธีตกลง 

(๒)  วิธีคัดเลือก 

๑๖.๕  รายงานขอจางท่ีปรึกษา 

ขอ  ๗๘  กอนดําเนินการจางท่ีปรึกษา ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวน 

ราชการ  ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 

(๒)  ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางท่ีปรึกษา (Terms of Reference)  

(๓)  คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจาง 

(๔)  วงเงินคาจางท่ีปรึกษาโดยประมาณ 

(๕)  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

(๖)  วิธีจางท่ีปรึกษา  และเหตุผลท่ีตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 

(๗)  ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี) 

เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุ 

ดําเนินการจางตามวิธีจางนั้นตอไปได 

๑๖.๖  กรรมการ 

๑๖.๖.๑  ขอ ๗๙  ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาแตละครั้ง  ใหหัวหนาสวนราชการ 

แตงตั้งคณะกรรมการข้ึน  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  แลวแตกรณี  คือ  

(๑)  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 

(๒) คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

๑๖.๖.๒  ขอ  ๘๐ คณะกรรมการตามขอ  ๗๙  ใหประกอบดวย  ประธานกรรมการ 

และกรรมการอ่ืนอยางนอยสี่คน ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงาน 

ของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือ

ประโยชนของทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูชํานาญการในงานท่ีจะจาง

ท่ีปรึกษาอีกไมเกินสองคนเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการดวยเงินกูใหมีผูแทนจาก 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดวยหนึ่งคน 

๑๖.๖.๓  ขอ  ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙  ตองมีกรรมการมา 

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด  จึงเปนองคประชุม 

การ... 

- ๕๘ - 

 

 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหนําความตามขอ  ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



๑๖.๗  วิธีตกลง 

๑๖.๗.๑  ขอ  ๘๒  การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ไดแก  การจางท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง 

ตกลงจางรายใดรายหนึ่งซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว  และเปนผูใหบริการท่ีเชื่อถือได 

๑๖.๗.๒  ขอ ๘๓  การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนการจางท่ีมีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒)  เปนการจางเพ่ือทํางานตอเนื่องจากงานท่ีไดทําอยูแลว 

(๓)  เปนการจางในกรณีท่ีทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานท่ีจะใหบริการ 

ตามท่ีตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก  และเปนการจางท่ีมีคางานจางไมเกิน 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔)  เปนการจางสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน   

หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน  ใหดําเนินการจางไดโดยตรง 

การจางท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความ 

จําเปนท่ีจะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํารายงานชี้แจงเหตุผล 

และความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา  แตอยางชาตองไมเกิน  ๑๕  วัน  นับแต 

วันท่ีไดมีการจาง  ในกรณีท่ี กวพ.  พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน  ให กวพ. มีอํานาจ 

แกไขสัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ได  และในการทําสัญญา 

จางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้  สวนราชการจะตองกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญาจางดังกลาวจะมี 

ผลสมบูรณก็ตอเม่ือ กวพ. ใหความเห็นชอบ 

ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ.จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ 

ทํารายงานชี้แจงเหตุผลเพ่ือทราบก็ได  สําหรับกรณีท่ีเปนการจางท่ีมีคางานจางเกินวงเงินข้ันสูงท่ี กวพ. กําหนด 

๑๖.๗.๓  ขอ ๘๔  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษา 

(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับบริการท่ีจะจาง 

และเจรจาตอรอง 

(๓)  พิจารณารายละเอียดท่ีจะกําหนดในสัญญา 

(๔)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวย 

เอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

๑๖.๘  วิธีคัดเลือก 

๑๖.๘.๑  ขอ  ๘๕  การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ไดแก  การจางท่ีปรึกษาโดยการ 

คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดรับการคัดเลือก 

ให... 

- ๕๙ - 

 

ใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้นๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายท่ีดีท่ีสุด ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร 



และหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการ 

คัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได 

๑๖.๘.๒  ขอ ๘๖ เพ่ือใหไดรายชื่อของท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายท่ีสุด  ให 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการจางท่ีปรึกษา  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  ท่ีปรึกษาตางประเทศ  ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน  หรือองคการ 

ระหวางประเทศ หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตท่ีเก่ียวของ 

หรือขอความรวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ซ่ึงเคยดําเนินการจางท่ีปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 

(๒)  ท่ีปรึกษาไทย  ใหขอรายชื่อท่ีปรึกษาจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวง 

การคลัง 

สวนราชการใดท่ีมีรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยูแลว อาจพิจารณาคัดเลือก 

ใหเหลือนอยรายโดยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 

การคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย  ใหคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดย 

วิธีคัดเลือกทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลืออยางมาก  ๖  ราย 

เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวนราชการ 

เพ่ือพิจารณา และกรณีท่ีเปนการจางท่ีปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลง 

เงินนั้นดวย 

๑๖.๘.๓  ขอ  ๘๗  ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดคัดเลือกไวยื่น 

ขอเสนอเพ่ือรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน  

๒ ซอง 

(๒)  ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว 

๑๖.๘.๔  ขอ  ๘๘  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  มีหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

(๒)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 

(๓)  ในกรณีท่ีใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของท่ีปรึกษา 

ท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม  สําหรับกรณีท่ีใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒)   

ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม 

หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากับท่ีปรึกษา 

รายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป หรือเชิญท่ีปรึกษา 

ท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาท่ี 

เหมาะ... 

- ๖๐ - 

 

เหมาะสม 



(๔)  เม่ือเจรจาไดราคาท่ีเหมาะสมแลวใหพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ท่ีจะกําหนด 

ในสัญญา 

(๕)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพรอมดวยเอกสาร 

ท่ีไดรับไวท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ

ในกรณีท่ีใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑)  หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับท่ีปรึกษา 

ซ่ึงไดรับการคัดเลือกแลว  ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 

สําหรับการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกท่ีดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศ 

สหการ  ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  โดยอนุโลม 

๑๖.๘.๕  ขอ  ๘๙  การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนงานท่ีไมยุงยากซับซอน  และมีท่ีปรึกษาซ่ึง 

สามารถทํางานนั้นไดเปนการท่ัวไป ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษา 

ท่ีไดคัดเลือกไว  ใหยื่นขอเสนอเพ่ือรับงาน  โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้  คือ 

(๑)  ใหท่ีปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคาพรอมกัน 

 โดยแยกเปน  ๒  ซอง 

(๒)  ใหคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณา 

ขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกราย  และจัดลําดับ 

(๓)  เปดซองราคาของผูท่ีไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม 

(๒)  พรอมกัน  แลวเลือกรายท่ีเสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก 

(๔)  หากเจรจาตาม (๓)  แลวไมไดผล  ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายท่ีเสนอ 

ราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

เม่ือเจรจาไดผลประการใด  ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔)  และ (๕) 
๑๖.๘.๖ ขอ  ๙๐ การจางท่ีปรึกษาเปนรายบุคคลท่ีไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค  ให 

ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยขอ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับ  และเม่ือสามารถจัด 

ลําดับไดแลว  ใหเชิญรายท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเสนอราคาคาจางเพ่ือเจรจาตอรองราคาตามลําดับ 

๑๖.๙  อํานาจในการสั่งจางท่ีปรึกษา 

ขอ  ๙๑  การสั่งจางท่ีปรึกษาครั้งหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายใน 

วงเงินดังตอไปนี้ 

(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒)  ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๖.๑๐  คาจางท่ีปรึกษา 

 ขอ  ๙๒  อัตราคาจางท่ีปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยคํานึง 

ถึง... 

- ๖๑ - 

 



ถึงองคประกอบตางๆ เชน  ลักษณะของงานท่ีจะจางอัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันท่ีสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจเคยจาง  จํานวนคน – เดือน (man-months) เทาท่ีจําเปน  ดัชนีคาครองชีพ  เปนตน  แตท้ังนี้  

จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางท่ีปรึกษาตามท่ี กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของ 

คาจางตามสัญญา และท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูคํ้าประกันเงินคาจางท่ีไดรับลวงหนาไปนั้น 

และใหผูวาจางคืนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวใหแกท่ีปรึกษาเม่ือทางราชการไดหักเงินท่ีไดจายลวงหนาจากเงิน

คาจางท่ีจายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว  ท้ังนี้  ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 

 สําหรับการจางสวนราชการ  ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของ 

รัฐ ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนา 

ท่ีรับไปก็ได 

๑๖.๑๑  หลักประกันผลงาน 

 ๑๖.๑๑.๑ ขอ ๙๓  การจายเงินคาจางใหแกท่ีปรึกษาท่ีแบงการชําระเงินออกเปนงวด 

นอกจากการจางท่ีปรึกษาซ่ึงดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินท่ีจะจายแตละครั้งในอัตราไมต่ํากวา 

รอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง  เพ่ือเปนการประกันผลงาน  หรือจะใหท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้า 

ประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามท่ีผูวาจางจะกําหนดวางคํ้าประกันแทนเงินท่ีหักไวก็ได   

ท้ังนี้  ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 
 ๑๖.๑๑.๒  ขอ ๙๔  กรณีสัญญาจางท่ีปรึกษาตามโครงการเงินกูท่ีไดรวมเงินคาภาษี 

ซ่ึงท่ีปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนท่ีกันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม 

๑๗.  การจางออกแบบและควบคุมงาน (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ๙๕  ถึงขอ ๑๒๒) 

๑๗.๑  ขอ  ๙๕  การจางออกแบบและควบคุมงาน  กระทําได ๔ วิธี  คือ 

(๑)  วิธีตกลง 

(๒)  วิธีคัดเลือก 

(๓)  วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 

(๔)  วิธีพิเศษ 

๑๗.๒  รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน 

 ขอ  ๙๖  กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํา 

รายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ  ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ขอบเขตวงงานรวมท้ังรายละเอียดเทาท่ีจําเปน 

(๒) วงเงินงบประมาณคากอสราง 

(๓)  ประมาณการคาจาง 

(๔)  กําหนดเวลาแลวเสร็จ 

(๕)  วิธี... 

- ๖๒ - 

 

(๕)  วิธีท่ีจะจาง  และเหตุผลท่ีตองจางโดยวิธีนั้น 



(๖)  ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี) 

เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนิน 

การจาง  ตามวิธีจางนั้นตอไปได 

๑๗.๓  การจางโดยวิธีตกลง 

๑๗.๓.๑  ขอ ๙๗  การจางโดยวิธีตกลง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานท่ีผูวา 

จางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการท่ีมีหลักฐาน

ดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ท้ังนี้ ใหใชกับการกอสรางท่ีมีวงเงินงบ 

ประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ ไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๗.๓.๒  ขอ ๙๘  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง   

ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงข้ึนคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ 

และกรรมการอ่ืนอยางนอยสองคน ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงาน 

ของรัฐ  โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูไดรับแตงตั้งเปนสําคัญและอาจมีผูชาํนาญการในกิจการ 

นี้อีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมด 

จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไวได  

๑๗.๓.๓  ขอ ๙๙  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง  มีหนาท่ีพิจารณาขอ 

กําหนดของผูใหบริการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสาร 

ท่ีไดรับไวท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ  ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ

๑๗.๔  การจางโดยวิธีคัดเลือก 

๑๗.๔.๑ ขอ  ๑๐๐  การจางโดยวิธีคัดเลือก  ไดแก  การจางออกแบบและควบคุมงาน   

โดยผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง  และคณะกรรมการดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการท่ีมี

ขอกําหนดเหมาะสมท่ีสุด  เพ่ือดําเนินการวาจางตอไป  ท้ังนี้  ใหใชกับการกอสรางอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณ

คากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๗.๔.๒ ขอ  ๑๐๑ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน  โดยการจางโดย 

วิธีคัดเลือกแตละครั้ง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งกรรมการรับซองเสนองาน  และกรรมการดําเนินการจาง 

โดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการรับซองเสนองานประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอยางนอยสองคน 

ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐโดยคํานึงถึง ลักษณะ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ  

คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอยางนอยสองคน 

ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐโดยคํานึงถึง ลักษณะ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมีผูชํานาญการในการนี้อีกไมเกินสองคนรวม 

เปน... 

- ๖๓ - 

 

เปนกรรมการดวย 



คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ ตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมดจึงจะดําเนินการ 

ตามท่ีกําหนดไวได 

๑๗.๔.๓  ขอ  ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจาง  โดยวิธีคัดเลือกมีหนาท่ี 

ดังนี้ 

(๑)  รับซองเสนองานจากผูใหบริการ  และบันทึกไวท่ีหนาซองวา  เปนผูให 

บริการรายใด  แลวลงบัญชีไวเปนหลักฐาน 

(๒)  มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี 

คัดเลือก  และเม่ือพนกําหนดเวลารับซองเสนองานแลว  หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใดอีก 

เปนอันขาด 

๑๗.๔.๔  ขอ  ๑๐๓  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลว 

จึงเปดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให 

(๒)  พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้  คุณวุฒิ 

และประวัติการทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไมประจํา  หลักฐานแสดงผลงานท่ีไดเคย 

ปฏิบัติมาแลวของผูใหบริการ  และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพ่ือเปนหลักฐาน 

(๓)  เม่ือไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใด ให 

รายงานตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุพรอมดวยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอ 

จางผูท่ีมีขอกําหนดเหมาะสมท่ีสุด เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ใหคณะกรรมการ 

เสนอผูใหบริการท่ีมีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป 

๑๗.๕  การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 

๑๗.๕.๑  ขอ  ๑๐๔  การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  ไดแก  การวาจาง 

ออกแบบและควบคุมงานท่ีผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 

แบบจํากัดขอกําหนด พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการท่ีเปนนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล  คุณวุฒิและ 

ประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานท่ีไดเคยปฏิบัติ 

มาแลว  ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ  เพ่ือดําเนินการจางตอไป  ท้ังนี้  ใหใชกับการกอสรางอาคารท่ี 

มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ  เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๗.๕.๒  ขอ  ๑๐๕  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบ 

จํากัดขอกําหนดแตละครั้ง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการรับซอง  และคณะกรรมการดําเนินการ 

จางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ  คุณวุฒิ หรือผูชํานาญใน 

คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  หนาท่ีของคณะกรรมการรับซองเสนองาน 

การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  ใหนําความในขอ ๑๐๑  ขอ ๑๐๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๑๗.๕.๓  ขอ... 

- ๖๔ - 

 

๑๗.๕.๓  ขอ  ๑๐๖   คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด   



มีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมา 

ครบองคประชุมแลว  จึงเปดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให 

(๒)  พิจารณาขอกําหนดตางๆ  ดังนี้ 

ขอกําหนดของผูใหบริการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

ก.  คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจํา 

และไมประจํา 

ข.  หลักฐานแสดงผลงานท่ีไดเคยปฏิบัติมาแลว 

ค.  แนวความคิดในการออกแบบ 

 (๓)  พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการท่ีมีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไม 

นอยกวา ๒ ราย  และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของผูวาจางแกผูเสนองาน และอาจพิจารณา 

กําหนดใหผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของงานก็ได  อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานใหคํานึงถึง 

แผนปฏิบัติงาน  ความเหมาะสมทางดานประโยชนใชสอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดาน 

สถาปตยกรรม  และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพ่ือเปนหลักฐาน 

(๔)  เม่ือไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดและ 

สมควรเลือกผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ พรอมดวย 

หลักฐาน 

๑๗.๖  การจางโดยวิธีพิเศษ 

๑๗.๖.๑  ขอ  ๑๐๗  การจางโดยวิธีพิเศษมี  ๒  ลักษณะดังนี้ 

(๑)  วิธีเลือกจาง  ไดแก  การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมีความ 

จําเปนเรงดวนและความม่ันคงของชาติ หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอ่ืนดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา 

เกิดความเสียหายแกทางราชการและความม่ันคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการ 

รายหนึ่งรายใดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 

(๒)  การวาจางโดยการประกวดแบบ  ไดแก  การวาจางออกแบบอาคารท่ีมี 

ลักษณะพิเศษ เปนท่ีเชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา พิพิธภัณฑ 

สถานแหงชาติ  โรงละครแหงชาติ  หรืองานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสรางขนาดใหญ  เชน  สนามกีฬาแหงชาติ   

สนามบิน  ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบตอ  กวพ. 

๑๗.๖.๒  ขอ  ๑๐๘  ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได ในกรณีตอไปนี้ 

(๑)  มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย 

(๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 

๑๗.๖.๓  ขอ  ๑๐๙  ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก  และนัดหมาย 

การ... 

- ๖๕ - 

 

การทําสัญญาไปยังผูใหบริการรายท่ีไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว 



๑๗.๗  การประกาศเชิญชวน 

๑๗.๗.๑  ขอ  ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได ๓ วิธี  คือ 

(๑)  ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 

(๒)  ประกาศทางสื่อสารมวลชน  เชน  ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศ 

ทางวิทยุกระจายเสียง 

(๓)  สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม หรอื 

สํานักงานท่ีประกอบธุรกิจดังกลาว 

การจะประกาศดวยวิธีใด ใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความเหมาะสม 

แหงทองถ่ินเปนเรื่องๆ ไป 

๑๗.๗.๒  ขอ  ๑๑๑  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน  โดยอยางนอยใหแสดง 

รายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และขอบเขตของท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสราง 

(๒)  กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีเปดซองและปดรับซองเสนองาน 

(๓)  เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 

(๔)  กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง  ตามชนิดและจํานวนใน 

ขอ ๑๔๑  และขอ ๑๔๒  และใหมีเง่ือนไขวา  ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน  หรือไมไปทําสัญญากับ

ทางราชการภายในกําหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูคํ้าประกัน และสงวน 

สิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผูท้ิงงานดวย  

(๕)  การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด 

๑๗.๘  การเสนองาน 

๑๗.๘.๑  ขอ  ๑๑๒  ผูใหบริการท่ีเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก  และการจางโดย 

วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับผูวาจางแลว ยังตองยื่นหลักฐานประกอบ 

การเสนองาน ดังนี้ 

(๑)  ขอกําหนดของผูใหบริการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

(๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจํา 

และไมประจํา 

(๓)  หลักฐานแสดงผลงานท่ีเคยปฏิบัติมาแลว 

(๔)  หลักประกันการเสนองาน 

 เม่ือการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐานตางๆ ดังกลาว 

คืนแกผูใหบริการท่ีไมไดรับการคัดเลือก 

๑๗.๘.๒  ขอ... 

- ๖๖ - 

 

๑๗.๘.๒ ขอ ๑๑๓  ผูใหบริการท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและเปนผูท่ีได 



รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม สําหรับงานวาจางตามท่ีกําหนด โดยกฎหมายวา

ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี  และไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางของสวน 

ราชการ  หรือพนักงานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 

ผูใหบริการท่ีเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลนั้นจะ 

ตองเปนคนไทย  และเปนนิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

๑๗.๙  อํานาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน 

๑๗.๙.๑  ขอ  ๑๑๔  การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของ 

ผูดํารงตําแหนง  และภายในวงเงิน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒)  ปลัดกระทรวงเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๗.๙.๒  ขอ  ๑๑๕  ผูวาจางอาจริบหลักประกัน  หรือใชสิทธิ์เรียกรองเอาจากผูคํ้า 

ประกันการเสนองานท่ีผูรับจางนํามามอบไวกับผูวาจางได  ในกรณีดังนี้ 

(๑)  ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๒)  ผูวาจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทําสัญญาได  เนื่องจาก 

ก.  ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ 

ข. ในกรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดา  บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม 

(๓)  ผูรับจางผิดสัญญาและผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว 

๑๗.๑๐  การตรวจและรับมอบงาน 

๑๗.๑๐.๑ ขอ  ๑๑๖  ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละครั้ง  ใหหัวหนาสวน 

ราชการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอยางนอย 

สองคน  ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานของรัฐโดยคํานึงถึง  

ลักษณะหนาท่ีและความรับผิอดชอบของผูไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมีผูชํานาญการในกิจการนี้อีกไมเกิน 

สองคนรวมเปนกรรมการดวย  

คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึง่ของจํานวนท้ังหมด จึงจะดําเนินการตามท่ี 

กําหนดไวได 

๑๗.๑๐.๒ ขอ  ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  มีหนาท่ีตรวจและควบคุม 

งานออกแบบและกอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑท่ีระบุไวในสัญญา 

เม่ือตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว  ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  โดยลงชื่อไวเปน 

หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ  เพ่ือทําการเบิกจายเงิน 

ตาม... 

- ๖๗ - 

 

ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 



๑๗.๑๑  การควบคุมงาน 

ขอ  ๑๑๘  ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานท่ีมีความรูและมีความชํานาญงานการกอ 

สรางใหเหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้นๆ  
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน  ผูตรวจการหรือผูแทน  ใหผูวาจางใหความ 

เห็นชอบ และในกรณีท่ีผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุม 

งานปฏิบัติงานแทน  ผูท่ีปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง 

๑๗.๑๒  คาออกแบบและควบคุมงาน 

๑๗.๑๒.๑ ขอ  ๑๑๙  การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน  ใหเปนไปตามอัตรา 

ดังนี้ 

(๑)  อาคารท่ีมีงบประมาณคากอสรางไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหจาย 

คาออกแบบหรือคาคุมงาน  อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒  ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 

(๒) อาคารท่ีมีงบประมาณคากอสรางเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สําหรับ 

ในสวนท่ีเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือ คาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๑.๗๕   

ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 

 การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงคาสํารวจและ 

วิเคราะหดินฐานราก 

๑๗.๑๒.๒  ขอ  ๑๒๐  ในกรณีท่ีผูวาจางหรือหนวยงานอ่ืนใด  จะนําแบบแปลนราย 

ละเอียดงานจางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในสัญญาใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้นๆ จาย 

เงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราท่ี กวพ. พิจารณากําหนดเปนรายๆ ไป 

๑๗.๑๒.๓  ขอ  ๑๒๑  หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบ และควบคุม 

งานท่ีไดทําสัญญากับผูวาจางแลว  ไปใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางอีก 

๑๗.๑๒.๔ ขอ  ๑๒๒  ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง  ผูวาจางอาจขอใหผูรับจาง 

เปลี่ยนแปลงแกไขเล็กๆ นอยๆ ในสวนท่ีไมกระทบกระเทือนโครงสรางท่ีสําคัญของอาคาร  ระบบไฟฟา ระบบ 

ปรับอากาศ  น้ําประปา  ของงานท่ีผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมอีก 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางท่ีสําคัญ  ใหผูวาจางเสนอขอ 

อนุมัติ กวพ. กอน 

๑๘.  การแลกเปลี่ยน (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอท่ี ๑๒๓ ถึงขอ ๑๒๗) 
๑๘.๑  ขอ  ๑๒๓   การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได  เวนแตในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ 

เห็นวามีความจําเปนจะตองแลกเปลี่ยน  ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑและการแลก 

เปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(๑)  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑประเภทและชนิดเดียวกัน ใหแลกเปลี่ยนได   

เวน... 

- ๖๘ - 

 



เวนแตการแลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนท่ีตองจายเงินเพ่ิม  

ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน 

(๒)  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน ใหขอทําความตก 

ลงกับสํานักงบประมาณกอนทุกกรณี 

(๓)  การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน  ท่ีไมตองจายเงินเพ่ิม  ให 

แลกเปลี่ยนได  กรณีนอกเหนือจากนี้  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

๑๘.๒  ขอ  ๑๒๔  ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานตอหัวหนา 

สวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ  โดยใหรายงานตามรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองแลกเปลี่ยน 

(๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน 

(๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือไดมาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาท่ีจะแลกเปลี่ยนได 

โดยประมาณ 

(๔)  พัสดุท่ีจะรับแลกเปลี่ยน  และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการหนวยงาน 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน 

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 

(๕)  ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี) 

ในกรณีท่ีจะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ใหระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนพรอมท้ังเหตุผล  โดยเสนอใหนํา 

วิธีการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุท่ีจะนําไปแลกครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได 

๑๘.๓  ขอ  ๑๒๕   การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ 

ข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน  โดยถือปฏิบัติตามขอ ๓๕  หรือขอ ๓๖  แลวแตกรณีโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของพัสดุ 

นั้น 

(๒)  ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมท่ียังไมเคย 

ใชงานมากอน เวนแตพัสดุเกาท่ีจะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําใหทางราชการตองเสีย 

ประโยชน  หรือเพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

(๓)  เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมิน 

ตาม (๑) และราคาพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในทอง 

ตลาดโดยท่ัวไป 

(๔)  ตอรองกับผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 

(๕)  เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(๖)  ตรวจ... 

- ๖๙ - 

 



(๖)  ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๗๑  โดยอนุโลม 
๑๘.๔  ขอ  ๑๒๖  การแลกเปลี่ยนพัสดุของสวนราชการ  กับสวนราชการ  หนวยงานตาม 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร 

สวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ  และหัวหนาหนวยงานนั้นๆ ท่ีจะตกลงกัน 

๑๘.๕  ขอ ๑๒๗  ครุภัณฑท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑของสวนราชการ 

นั้นแลว  ใหแจงสํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลว   

แตกรณี  ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันท่ีไดรับครุภัณฑ 

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ 

สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน   

ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ ๑๒๕  หรือขอ ๑๒๖  ไปดวย 

๑๙.  การเชา (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ๑๒๘ ถึงขอ ๑๓๑) 
๑๙.๑  ขอ ๑๒๘ การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ไวในหมวดนี้  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยสําหรับการเชา 

สังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย และ 

สังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑)  การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  

หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละ 

หาสิบของคาเชาท้ังสัญญา 

(๒)  การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาท้ังสัญญา 

การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขอทําความตกลงกับ 

กระทรวงการคลังกอน 

๑๙.๒  การเชาอสังหาริมทรัพย 

๑๙.๒.๑  ขอ  ๑๒๙  การเชาอสังหาริมทรัพย  ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในราชการ 

(๒)  เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีทําการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีของทางราชการ   

หรือมีแตไมเพียงพอ และถาสถานท่ีเชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนท่ีพักของผูซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบ

ของทางราชการดวยก็ได 

(๓)  เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีพักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักตามระเบียบ 

ของทางราชการ  ในกรณีท่ีตองการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔)  เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีเก็บพัสดุของทางราชการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ี 

เก็บเพียงพอ  การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 

๑๙.๒.๒  ขอ... 

- ๗๐ - 

 



๑๙.๒.๒  ขอ  ๑๓๐  กอนดําเนินการเชา  ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหนา 

สวนราชการ  ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองเชา 

(๒) ราคาคาเชาท่ีผูใหเชาเสนอ 

(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะเชา เชน สภาพของสถานท่ีบริเวณ 

ท่ีตองการใชพรอมท้ังภาพถาย (ถามี)  และราคาคาเชาครั้งหลังสุด  เปนตน 

(๔)  อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับท่ี 

จะเชา (ถามี) 
ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาค ใหขอความ 

เห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของสถานท่ีและอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้นๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

๑๙.๒.๓ ขอ ๑๓๑  อสังหาริมทรัพยซ่ึงมีอัตราคาเชารวมท้ังคาบริการอ่ืนเก่ียวกับการ 

เชาตามท่ีจะกําหนดไวในสัญญาไมเกินเดือนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

ถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐  บาท  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

๒๐.  สัญญาและหลักประกัน (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๑๓๒ ถึงขอ ๑๔๔) 

๒๐.๑ สัญญา 

๒๐.๑.๑ ขอ  ๑๓๒  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้  เปนอํานาจของ 

หัวหนาสวนราชการ  และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด 

การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญา 

ท่ี กวพ.กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทํา 

ได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปให 

สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

ในกรณีท่ีไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ.กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาข้ึน 

ใหมตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญา 

ตามแบบท่ีเคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว  ก็ใหกระทําได 

สําหรับการเชาซ่ึงผูเชาจะตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีท่ีหัวหนาสวน 

ราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรือ 

อัยการจังหวัด  แลวแตกรณี  ตรวจพิจารณากอน 

ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ  ใหทําเปนภาษาอังกฤษ  แตตองมี 

คําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะท่ีสําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตาม 

ตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด  ไมตองแปลเปนภาษาไทย 

 การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ  จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษา... 
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ภาษาของประเทศท่ีหนวยงานนั้นตั้งอยู โดยผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการ 

นั้นๆ ก็ได 

๒๐.๑.๒ ขอ  ๑๓๓  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้  จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน 

โดยไมตองทําเปนสัญญาตามขอ ๑๓๒ ก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 

(๑)  การซ้ือ  การจาง  หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา  หรือการจาง 

ท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลงท่ีมีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒)  การจัดหาท่ีคูสัญญา  สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทํา 

การของทางราชการ  นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 

(๓)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  และการจัดหาจากสวนราชการ

(๔)  การซ้ือโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)   

(๕)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

(๖)  การเชา  ซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 

ในกรณีการจัดหาซ่ึงมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  หรือในกรณีการซ้ือหรือการจางซ่ึง 

ใชวิธีดําเนินการตามขอ ๓๙ วรรคสอง  จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 

๒๐.๑.๓ ขอ ๑๓๔  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางท่ีปรึกษา 

ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ  

เวนแตการจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น  แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท  สําหรับงาน

กอสรางสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอการจราจร  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของ 

ราคางานจางนั้น  แตอาจจะกําหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑท่ี กวพ.กําหนด 

ในการทําสัญญาจางท่ีปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญา 

จะเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวน 

เงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ให 

อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนสวนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีคู 

สัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกทาง 

ราชการ  แลวแตกรณี 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป 

แลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แตยังขาดสวน 

ประกอบบางสวน  ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้น

เลย  ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 

 ในกรณีท่ีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมท้ังคาติดตั้งหรือทดลองดวย  ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวากําหนด 

ตาม... 
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ตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด  ใหปรับเปนรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคาท้ังหมด 

เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคา 

ปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา  และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ  ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การ 

เรียกคาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้นดวย 

๒๐.๑.๔  ขอ  ๑๓๕  ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ   

ซ่ึงมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทข้ึนไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลว 

แตกรณี  และกรมสรรพากร  ภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

๒๐.๑.๕  ขอ  ๑๓๖  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลว  จะแกไขเปลี่ยน 

แปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไข 

เพ่ือประโยชนแกทางราชการ  ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง 

ได  แตถามีการเพ่ิมวงเงิน  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือขอทําความตกลงในสวน 

ท่ีใชเงินกู  หรือเงินชวยเหลือ  แลวแตกรณีดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง  หากมีความจําเปนตองเพ่ิม 

หรือลดวงเงิน  หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน  ใหตกลงพรอมกันไป 

สําหรับการจัดหาท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองได 

รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง 

คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น  แลวแตกรณีดวย 

๒๐.๑.๖  ขอ ๑๓๗  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอ 

ตกลง  ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวา  ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา 

ไดเฉพาะกรณีท่ีเปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการท่ีจะปฏิบัต ิ

ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

๒๐.๑.๗ ขอ ๑๓๘ ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และ 

จะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุ หรือ

คาจาง  ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับ 

ใหแกทางราชการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  ท้ังสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได 

เทาท่ีจําเปน 

๒๐.๑.๘ ขอ  ๑๓๙  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทําการ 

ตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง 

เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุเกิดจากความผิด  หรือความบกพรองของสวนราชการ 

(๒) เหตุสุดวิสัย 

(๓)  เหตุ... 
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(๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการ 

ทราบภายใน ๑๕ วัน  นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด  คูสัญญาจะยกมากลาวอาง 

เพ่ือขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได  เวนแตกรณีตาม (๑)  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง  หรือ 

สวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

๒๐.๑.๙  ขอ  ๑๔๐  ในกรณีท่ีไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความ 

จําเปนเพ่ือประโยชนแกทางราชการท่ีจะใชสิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ใหอยูใน 

ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะใชสิทธิดังกลาว  สั่งการไดตามความจําเปน 

๒๐.๒  หลักประกัน  

๒๐.๒.๑  ขอ  ๑๔๑  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหใชหลักประกันอยาง 

หนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้

(๑)  เงินสด 

(๒)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย  ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาท่ี   

หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

(๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ี กวพ.  

กําหนด 

(๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบ 

ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

แจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ.  

กําหนด 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

สําหรับการประกวดราคานานาชาติใหใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในตางประเทศ 

ท่ีมีหลักฐานดี  และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 

๒๐.๒.๒ ขอ  ๑๔๒  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑  ใหกําหนด 

มูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหา 

พัสดุท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบ 

ก็ได 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป  และพัสดุนั้นไม 

ตองมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรอง  เชน  พัสดุใชสิ้นเปลือง  ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหา

ของราคาพัสดุท่ีสงมอบในแตละปของสัญญา  โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา 

 

และ... 

- ๗๔ - 

 



และหากในปตอไปราคาพัสดุท่ีสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน  ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวน 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป  ในกรณีท่ีหลักประกันตองปรับปรุงในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคูสัญญาไมนํา 

หลักประกันมาเพ่ิมใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น  ใหทางราชการหัก 

จากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นท่ีทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสาร 

สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และหรือในสัญญาดวย 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ   

เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา  ใหอนุโลมรับได 

๒๐.๒.๓  ขอ  ๑๔๓  ในกรณีท่ีสวนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปน 

คูสัญญา  ไมตองวางหลักประกัน 

๒๐.๒.๔  ขอ ๑๔๔  ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาคูสัญญาหรือผู 

คํ้าประกัน  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(๑)  หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน   

นับแตวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน  

๓  ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา  หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว  และ 

อยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

การจัดหาท่ีไมตองมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญา 

หรือผูคํ้าประกันตามอัตราสวนของพัสดุ  ซ่ึงทางราชการไดรับมอบไวแลว  แตท้ังนี้จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขใน 

เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และในสัญญาดวย 

การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายใน

กําหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูเสนอราคา  หรือคูสัญญา  โดยทางไปรษณีย   

ลงทะเบียนโดยเร็ว  พรอมกับแจงใหธนาคาร  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกันทราบดวย 

๒๑.  การลงโทษผูท้ิงงาน (อางถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ขอ ๑๔๕) 

ขอ ๑๔๕  ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน ตามท่ีไดกําหนดไวในหมวดนี้ 

หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานท่ีผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อไวใน 

บัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อแลว  เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 

การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานตามวรรคสอง  ใหใชบังคับกับบุคคล 

ตามขอ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง  และวรรคสามดวย 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามขอ 

กําหนด... 

- ๗๕ - 

 



กําหนดในสวนนี้ ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได แตถาผลการพิจารณาตอมา   

ผูรักษาการตามระเบียบไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูท้ิงงาน  ใหปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคล 

ดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนอ 

งาน  หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจางท่ีไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบ  เวน 

แตในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อ 

บุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา   

หรือเสนองาน หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจางท่ีไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตาม 

ระเบียบก็ได 

ขอ  ๑๔๕  ทว ิ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง 

ราชการกําหนด 

(๒)  เม่ือคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวง 

งานได  ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 

(๓)  พัสดุท่ีซ้ือหรือจางทํา เกิดขอบกพรองข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

หรือขอตกลง  และไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย  ผูรับจาง  หรือคูสัญญา  หรือพัสดุท่ีซ้ือหรือจาง 

ไมไดมาตรฐาน  หรือวัสดุท่ีใชไมไดมาตรฐาน  หรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง  ทําให 

งานบกพรองเสียหายอยางรายแรง   

(๔)  สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค  หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุท่ีซ้ือหรือจางหรือ 

ใชโดยผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรอง หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตาม (๓) 

ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว  เพ่ือพิจารณาใหบุคคลท่ี 

ไดรับการคัดเลือก  ผูจําหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  หรือผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานไดเปน 

ผูท้ิงงาน  แลวแตกรณี  พรอมท้ังเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงดวย 

เม่ือปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  เปนการ 

กระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน  ใหปลัดกระทรวงสงชื่อบุคคลดังกลาว 

ไปยังผูรักษาการตามระเบียบเพ่ือพิจารณาสั่งใหเปนผูท้ิงงานโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีเปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินท่ี กวพ. กําหนด หากปลัด- 

กระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา  บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูท้ิงงาน  ใหปลัดกระทรวงรายงานไปยัง  

กวพ. เพ่ือทราบดวย 

เม่ือผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากท่ีไดฟงความเห็นของ กวพ.ตามขอ ๑๒ (๖)  

แลว  และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน  ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบสั่งใหบุคคลดังกลาวเปน      

ผูท้ิงงานโดยระบุชื่อผูท้ิงงานไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน  พรอมท้ังแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานใหสวนราชการอ่ืนทราบ 

รวมท้ังแจงใหผูท้ิงงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 

ใน... 

- ๗๖ - 

 



 ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูท้ิงงาน ใหแจงผล 

การพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ 

ขอ ๑๔๕  ตรี  ในกรณีการจางท่ีปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน  หากตรวจสอบ 

แลว  ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง  ผิดพลาด  หรือกอใหเกิดความเสียหายแก 

ทางราชการอยางรายแรง  ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูท้ิงงาน 

การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูท้ิงงานตามวรรคหนึ่ง  ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ   

วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคหา  และวรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๔๕  จัตวา  ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลัง 

วา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีไดรับการคัด 

เลือกหรือไมก็ตาม  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต   

เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื ่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให    

สวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม  โดยมี

หนังสือแจงเหตุท่ีทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ  พรอมท้ังใหชี้แจง

รายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด  แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ

แจงจากสวนราชการ 

เม่ือสวนราชการไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง 

แลว ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พรอมท้ังเสนอความเห็นของตน เพ่ือประกอบการ 

พิจารณาของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม 

หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัย  ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทํา

โดยไมสุจริตใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง  พรอมท้ังเสนอความเห็นเพ่ือพิจารณาใหผูนั้นเปนผูท้ิงงาน 

การพิจารณาใหผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเปนผูท้ิงงานตามวรรคสอง และวรรคสาม   

ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคหา  และวรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๔๕  เบญจ  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีรวมกระทําการอันเปนการขัดขวาง 

การแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด  ซ่ึงมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว   

ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ  ใหหัวหนาสวนราชการหรือปลัดกระทรวง   

หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นไดรับการยกเวนท่ีจะไมเปนผูท้ิงงาน 

ได  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔๕  ฉ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือ 

ขอ ๑๔๕ จัตวา  ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจ 

ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงานดวย 

 

ใน... 

- ๗๗ - 

 



ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือ 

ขอ  ๑๔๕  จัตวา  ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซ่ึงมีหุนสวนผูจัดการ   

กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับ 

หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูก 

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานดวย 
ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี   

หรือขอ ๑๔๕ จัตวา  ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองาน  ซ่ึงมีบุคคลดังกลาว 

เปนหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 

ดวย 

ขอ  ๑๔๕  สัตต  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏขอเท็จ 

จริงอันควรสงสัยวา  มีการกระทําตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ ๑๔๕ จัตวา  และปลัดกระทรวงยัง 

ไมไดรายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบ  ผูรักษาการตามระเบียบอาจเรียกใหผูไดรับการคัดเลือก  ผูจําหนาย   

ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง 

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือกระทําการโดยไมสุจริต  มาชี้แจงขอเท็จจริงตอผูรักษาการตามระเบียบ   

ท้ังนี้  โดยมีหนังสือแจงเหตุท่ีผูรักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว  พรอมท้ังแจงใหบุคคลนั้นชี้แจง 

รายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีผูรักษาการตามระเบียบกําหนด  แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน  นับแตวันท่ี 

ไดรับหนังสือแจงจากผูรักษาการตามระเบียบ 

เม่ือผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือกผูจําหนาย  ผูรับจาง   

คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาคําชี้แจง 

ดังกลาว  หากคําชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  

พรอมท้ังแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย 

 หากผูไดรับการคัดเลือก  ผูจําหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 

ท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง  ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาท่ีผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไว  ใหถือวามีเหตุ

อันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต  

ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงานพรอมท้ังแจงผลการพิจาณาไปใหปลัดกระทรวง 

ทราบดวย 

 

 

 

 

 

๒๒.  การ... 

- ๗๘ - 

 



 ๒๒.   การจัดทําใบสั่งซ้ือ และใบสั่งจาง 

๒๒.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

  

       

          

                                                              

                                                    

                                                                                                                   

                                                                                

                                                    

 

 

      ๒๒.๒  ราย... 

- ๗๙ - 

วิธีอ่ืน 

วิธีตกลงราคา 
จัดทําใบสั่งซ้ือ/จาง  

ผูมีอํานาจอนุมัติลงชื่อในใบสั่งซ้ือ/จาง 

แจงผูประกอบการรับใบสั่งซ้ือ/จาง 

รับตัวเรื่องพรอมใบสั่งซ้ือ/จางคืน  

สงเรื่องใหหนวยเก่ียวของรอรับพัสดุ/งานจาง 

 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุลงชื่อ 

รับตัวเรื่องจาก การจัดซ้ือ/จาง 

หนวยจัดหา 

หนาท่ีจัดทําใบส่ังซื้อ/จาง 

 

แนบรายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง 



 

๒๒.๒  รายละเอียดการปฏิบัติ มีดังนี้ 

๒๒.๒.๑  เจาหนาท่ีจัดทําใบสั่งซ้ือ/จาง รับตัวเรื่องท่ีจัดซ้ือ/จางโดยวิธีตางๆ  รวมท้ังวิธีพิเศษ  

(ในประเทศ)ท่ีมีระยะเวลาสงมอบพัสดุหรือสงมอบงานไมเกิน ๕ วันทําการ 

๒๒.๒.๒  จัดทําใบสั่งซ้ือ/จางตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด ผนวก ๒ 

๒๒.๒.๓  ถาซ้ือ/จางโดยวิธีตกลงราคา ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูลงชื่อในใบสั่งซ้ือ/จาง 

๒๒.๒.๔  ถาเปนการซ้ือ/จางโดยวิธีอ่ืนใหแนบใบสั่งซ้ือ/จางไปพรอมกับรายงานขออนุมัติ 

เพ่ือให ผูมีอํานาจอนุมัติลงชื่อ 

๒๒.๒.๕  รับตัวเรื่องพรอมใบสั่งคืน  

๒๒.๒.๖ แจงผูประกอบการรับใบสั่งซ้ือ/จางเพ่ือดําเนินการสงมอบพัสดุ/งานจาง 

๒๒.๒.๗  สงตัวเรื่องพรอมใบสั่งให หนวยเก่ียวของรอรับพัสดุ  

๒๒.๒.๘ ลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS และ IBCS ตามข้ันตอนการจัดทําใบสั่งซ้ือ/จาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓.  การ... 

- ๘๐ - 



๒๓.  การจัดทําสัญญาซ้ือขายพัสดุ 

๒๓.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓.๒  ราย... 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

ผาน นธน. 

รับตัวเรื่องจัดซ้ือ/จาง 

ดําเนินการรางสัญญา 

แนบรางสัญญาไปกับรายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง  
 

- ใหแกไขรางสัญญา 

- หรือยกเลิกการซ้ือ/จาง 

เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การทําสัญญาจากคูสัญญา 

แจงผูประกอบการมาทําสัญญา 

นําเรียนผูมีอํานาจลงนามในสัญญา 

แจงหนวยเก่ียวของรอรับพัสดุ/งานจาง 

หนวยจัดหา 

หนาท่ีรางสัญญา 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 



- ๘๑ - 

 

๒๓.๒  รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้ 

๒๓.๒.๑  เจาหนาท่ีรางสัญญารับตัวเรื่องการจัดซ้ือ/จาง 

๒๓.๒.๒  รางสัญญาซ้ือขายพัสดุตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด ผนวก ๓ 

๒๓.๒.๓  แนบรางสัญญาไปกับรายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง 

๒๓.๒.๔  นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ (ผาน นธน.ฯ) 

๒๓.๒.๕  ผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณา  

๒๓.๒.๕(๑)  กรณีไมอนุมัติอาจสั่งการใหแกไขรางสัญญาใหม หรือยกเลิก 

การจัดซ้ือ/จาง 

๒๓.๒.๕(๒)  กรณีอนุมัติใหซ้ือ/จาง ใหเตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการทํา 

สัญญาจากคูสัญญา(ทะเบียนพาณิชย  หลักประกัน และเอกสารอ่ืน ๆ)  
๒๓.๒.๖  แจงผูประกอบการมาทําสัญญา 

๒๓.๒.๗  นําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติลงชื่อในสัญญาซ้ือ/จาง 

๒๓.๒.๘  แจงหนวยเก่ียวของรอรับ และทําการตรวจรับพัสดุ/งานจาง  

พรอมสงสัญญาฉบับผูขายใหกับคูสัญญา 

๒๓.๒.๙  จนท.จัดหาฯ ของหนวยลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS และ IBCS ตาม 

ข้ันตอนงานจัดทําใบสัญญาซ้ือขายพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔.  การ… 



- ๘๒ - 

 

๒๔.  การตรวจรับพัสดุ (ราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และไมไดทํา 

ขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน 

๒๔.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔.๒  ราย... 

รับ และรายงานผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 

สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของใหคณะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุ/งานจาง 

รับพัสดุจากผูประกอบการ 

แจงผูประกอบการสงมอบพัสดุ/งานจาง 

- จัดทําใบรายงานตรวจรับพัสดุ ( ทอ.๗๔) 

- ใบตรวจรับพัสดุการจาง (ทอ.๘๑) 

 

ไมรับ 
คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ/งานจาง 

สงพัสดุเขาคลัง  

หนวยจัดหา 

 



- ๘๓ - 

 

๒๔.๒  รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้ 

๒๔.๒.๑  สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจางทราบ 

๒๔.๒.๒  แจงผูประกอบการสงมอบพัสดุ/งานจาง 

๒๔.๒.๓  รับพัสดุจากผูประกอบการ 

๒๔.๒.๔  จัดทําใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) หรือใบตรวจรับพัสดุการจาง (ทอ.๘๑) 

๒๔.๒.๕  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการ 

๒๔.๒.๕.๑ กรณีไมรับพัสดุแจงประกอบการดําเนินการแกไขใหม 

๒๔.๒.๕.๒ กรณีตรวจรับถูกตองใหสงพัสดุเขาคลัง 

๒๔.๒.๖  ลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS และ IBCS ตามข้ันตอนงานตรวจรับพัสดุ  

(ราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และไมไดทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน) 

๒๕.  การเบิกเงินคาพัสดุใหผูประกอบการ (กรณีไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน) 

๒๕.๑  ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

๒๕.๒  ราย... 

- ๘๔ - 

หนวยจัดหา 

รับตัวเรื่องจัดซ้ือ/จางพรอมผลการตรวจรับ 

จัดเตรียมเอกสารเบิกจายเงิน 

(สําเนาตัวเรื่อง 2 ชุด) 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

หนวยการเงินดําเนินการเบิกเงิน 

สงเบิก 



๒๕.๒  รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้ 

๒๕.๒.๑  รับตัวเรื่องการจัดซ้ือ/จาง พรอมผลการตรวจรับจากหนวยเก่ียวของ 

๒๕.๒.๒  ตรวจความถูกตองของเอกสารการตรวจรับ (ใบรายงานตรวจรับพัสดุ  

(ทอ.๗๔)  ใบสงของใบแจงหนี้) 

๒๕.๒.๓ จัดเตรียมเอกสารเบิกจาย พรอมถายสาํเนาตัวเรื่อง ๒ ชุด แลวรายงานขอเบิกเงิน 

ใหกับผูประกอบการ 

๒๕.๒.๔  หนวยการเงินดําเนินการเบิกจายเงิน 

๒๕.๒.๕  ลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS และ IBCS ตามข้ันตอนงานเบิกเงินคาพัสดุใหแก 

ผูประกอบการ (กรณีไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน)  

๒๖.  การเบิกเงินคาพัสดุใหผูประกอบการ(สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/จาง)  

๒๖.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖.๒  ราย... 

- ๘๕ - 

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

หนวยจัดหา 

รับตัวเรื่องจัดซ้ือ/จางพรอมผลการตรวจรับ 

จัดเตรียมเอกสารเบิกจายเงิน 

(สําเนาตัวเรื่อง 2 ชุด) 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

 

หนวยการเงินดําเนินการเบิกเงิน 

- ทํารายงานขอเบิกเงิน 

- หักคาปรับกรณีไมถูกตองตามเง่ือนไข 

สงเบิก 

ตรวจสอบความถูกตองของเง่ือนไข/ขอตกลง 

 
ขออนุมัติ งด/ลด/

คาปรับ 



๒๖.๒ รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้  

๒๖.๒.๑  รับตัวเรื่องการจัดซ้ือ/จาง พรอมผลการตรวจรับจากหนวยเก่ียวของ 

๒๖.๒.๒  ตรวจความถูกตองของเอกสารการตรวจรับ (ใบรายงานตรวจรับพัสดุ 

(ทอ.๗๔)  ใบสงของใบแจงหนี)้ 

๒๖.๒.๓ ตรวจสอบความถูกตองของเง่ือนไขขอตกลง  

๒๖.๒.๓.๑ กรณีไมถูกตองตามเง่ือนไขขอตกลง ดําเนินการขออนุมัติ งด/ 

ลด/คาปรับ แลวดําเนินการตามขอ ๒๖.๒.๔ 

๒๖.๒.๓.๒ กรณีถูกตองตามเง่ือนไขขอตกลงใหจัดเตรียมเอกสารเบิกจายเงิน  

พรอมสําเนาตัวเรื่อง ๒ ชุด  

๒๖.๒.๔  ทํารายงานขอเบิกเงินใหกับผูประกอบการพรอมคิดคาปรับ กรณีไมปฏิบัติ 

ตามเง่ือนไขขอตกลง 

๒๖.๒.๕  สงเรื่องเบิกเงินใหผูประกอบการ 

๒๖.๒.๖ หนวยการเงินดําเนินการเบิกจายเงิน 

๒๖.๒.๗ ลงขอมูลในระบบ E-GP,GFMIS และ IBCS ตามข้ันตอนงานเบิกเงินคาพัสดุ 

ใหแกผูประกอบการ (สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/จาง) 

๒๗.  หลักการคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

๒๘.  การจัดทําเอกสารการออกของและการขอยกเวนภาษี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒... 

 



สวนท่ี ๒ 

แนวทางการปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

------------------------- 

ตามท่ีมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๔๕  แกไขเพ่ิมเติมความใน 

ขอ ๑๘   แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนดใหมี 

วิธีจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  นั้น 

โดยท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๔๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๔๘  และวันท่ี 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เห็นสมควรใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ  ระเบียบ  และแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ

การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถนําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส 

มีการแขงขันอยางเปนธรรม ประหยัดงบประมาณของแผนดินบังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานเปนประโยชนแกทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) และ(๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙  จึงวาง

ระเบียบไวดังนี้ 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.๒๕๔๙” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนตนไป 

ขอ  ๓  ในระเบียบนี ้

“การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติมดวยวิธีการซ้ือหรือการจางแตไมรวมถึง

การจางท่ีปรึกษาการจางออกแบบและควบคุมงาน การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษท่ีสามารถ 

ทําไดตามระเบียบอ่ืน  โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเอง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายใน 

ระยะเวลา และ ณ สถานท่ีท่ีกําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขท่ีมีการเสนอราคา(Sealed Bid Auction)  

“ราคาสูงสุด”  หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณท่ีมีอยู หรือราคาสูงสุดท่ีทาง 

ราชการจะพึงรับไดตามหลักเกณฑท่ี  กวพ.อ.กําหนด 

 

 

ขอ... 

- ๘๗ - 



 

ขอ  ๔  การใชบังคับ 

ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ท่ีอยูในสังกัด  การบังคับบัญชา  หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ 

แผนดิน  หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน........หนวยงานดังกลาว  ท่ีกิจกรรม  โครงการ  หรือการกอสรางมีมูลคา 

ตั้งแตสองลานบาทข้ึนไป ดําเนินการตามระเบียบนี้  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอ่ืนไดการจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหอยูในอํานาจ 

ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ 

ขอ  ๕  ความสัมพันธกับระเบียบอ่ืน 

นอกจากท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  หรือระเบียบอ่ืนของหนวยงานนั้นๆ  ควบคูไปดวยเวนแต 

คณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอ่ืน 

ขอ  ๖  คณะกรรมการ 

ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เรียกโดยยอวา  “กวพ.อ.”  

ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เปน รองประธานกรรมการ  อัยการสูงสุด  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผูแทนสํานัก 

งานกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปน กรรมการ  

และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปน กรรมการและเลขานุการ 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง  อาจมอบหมายใหขาราชการในกรมบัญชีกลางเปนผูชวยเลขานุการไดตามความ 

จําเปน  

บทบัญญัติขอใดเปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใหมีการมอบอํานาจไดตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ขอ  ๗  อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการ 

กวพ.อ.  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้

(๒)  พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบนี ้

(๓)  พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้และความไมเปน 

ธรรมอ่ืนๆ 

 

๔.  พิจารณา... 

- ๘๘ - 

 



 (๔)  พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน 

 (๕) กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส 

(๖)  เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรัฐมนตรี 

(๗)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตางๆ ตามระเบียบนี้ หรือตามท่ี กวพ.อ.มอบหมาย  

แลวเสนอให  กวพ.อ.  พิจารณา  เวนแต  กวพ.อ.  จะมีมติมอบหมายใหดําเนินการแทน กวพ.อ.ไปได 

ขอ  ๘  การเตรียมดําเนินการ 

(๑)  ใหหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุตามขอ ๔ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต 

ของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบนี้ เม่ือขอบเขตของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแลว  ใหนําสาระสําคัญท่ีสามารถเผยแพรไดประกาศทาง 

เว็บไซตของหนวยงาน และสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชกีลาง (www.gprocurement.go.th)   

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน  เพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณหรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร

หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว เม่ือคณะกรรมการตามขอนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบ 

เขตของงานตามนั้นและดําเนินการเสร็จแลวใหเสนอหัวหนา  หนวยงาน....... หนวยงานเพ่ือขอความเห็นชอบแลว 

นําลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน  ท้ังนี้ จะ 

ประกาศทางสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรดวยก็ได 

(๒)  ในระหวางดําเนินการตาม (๑) ใหหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุแจงอธิบดีกรมบัญชกีลาง 

เพ่ือขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุชื่อตามความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายชื่อ 

กรรมการบางสวนหรือท้ังหมดเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยก็ได  และขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง 

อิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนท่ีมีอยูเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูจัดการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนขอให 

กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีเสนอราคา เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการดําเนินการตอไป 

คาใชจายในการจัดการประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหอยูในความรับ 

ผิดชอบของผูไดรับการแจงตามขอ ๙  วาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กวพ.อ.ประกาศ 

กําหนด 

(๓)  ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  ประกอบดวย 

ประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ และกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาสามคนและ 

ไมมากกวาหาคน  ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลท่ีมิไดเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําอยาง 

นอยหนึ่งคน ท้ังนี ้จะแตงตั้งตามขอเสนอของหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุท้ังหมดหรือบางสวนก็ได โดยใหหัวหนา 

เจาหนาท่ีพัสดุหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาท่ีพัสดุในหนวย 

งานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ 

 

ให... 

- ๘๙ - 

 



ใหคณะกรรมการประกวดราคาดังกลาวนําสาระสําคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวด 

ราคา และเอกสารเบื้องตนอ่ืน  ๆ  ท่ีสามารถเผยแพรไดลงประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลาง 

เปนเวลาไมนอยกวาสามวัน  โดยกําหนดใหมีการจัดทําซองขอเสนอดานเทคนิค  การวางหลักประกันซอง  วัน   

เวลาและสถานท่ีท่ีใหยื่นซอง ขอเสนอดานเทคนิค  เง่ือนไข  เง่ือนเวลาและสถานท่ีท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้จะแจกจายหรือ 

จําหนายเอกสารดังกลาวก็ได 

ขอ  ๙  การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  

(๑).  ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการประกวดราคา 

ตามขอ  ๘(๓) ผานทางหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประกวดราคากําหนดโดย 

ตองใหเวลาไมนอยกวาสามวันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารตามขอ ๘(๓) แตตองเปน 

ระยะเวลาภายใน  ๓๐  วันนับแตวันแรกท่ีกําหนดใหยื่นซองดังกลาว 

การรับซองขอเสนอดานเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุ  หรือระเบียบอ่ืนของหนวยงานนั้นๆ  เวนแต  กวพ.อ.จะกําหนดเปนอยางอ่ืน  

(๒)  เม่ือสิ้นกําหนดเวลาตาม(๑)  แลว  ใหคณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการคัดเลือก 

เบื้องตนเพ่ือหาผูมีสิทธิเสนอราคา  โดยพิจารณาวา 

ก.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และยื่นเอกสารตางๆ ครบ 

ถวนหรือไม 

ข.  ขอเสนอดานเทคนิค(prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม 

ค.  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันเสร็จแลวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุหรือไม ท้ังนี้  ตองใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีคณะกรรมการประกวดราคากําหนด เม่ือคณะกรรมการ 

ประกวดราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาเสร็จแลว  กลาวคือเปนผูมีคุณสมบัติครบ 

ถวน ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม และไมเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  ใหแจงผูประสงคจะ

เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  โดยไมเปดเผยรายชื่อดังกลาวตอสาธารณชน 

 (๓)  หากผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตนตาม(๒) ประสงคจะคัดคาน 

ผลการพิจารณา ก็ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุไดภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และ 

ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหเสร็จภายในเจ็ดวัน  ท้ังนี้ ในระหวางการพิจารณาจะดําเนินการข้ันตอนตอไป 

มิได  ท้ังนี้ หัวหนาหนวยงานจะตองแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานแตละรายทราบ  หากหัวหนาหนวยงาน 

ไมอาจแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยใหผูคัดคานทราบภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหถือวาคําอุทธรณนั้นฟงข้ึน คําวินิจฉัย 

ของหัวหนาหนวยงานใหเปนอันถึงท่ีสุดในชั้นของฝายบริหาร 

(๔)  ในกรณีท่ีปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว  ใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุยกเลิก 

การดําเนินการท้ังหมด แลวเริ่มดําเนินการใหมหรือจะขออนุมัติจาก  กวพ.อ.ดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอ่ืนก็ได 

 

 

ขอ ๑๐  การ... 

- ๙๐ - 

 



ขอ  ๑๐ การเสนอราคา 

เม่ือพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามขอ  ๙  และไดรับแจงวัน  เวลาและสถานท่ีเสนอราคาจาก 

อธิบดีกรมบัญชีกลางแลว ใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุแจงวัน เวลาและสถานท่ีเสนอราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคา 

ทุกรายทราบ  เพ่ือดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 

(๑)  ใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

กอนเวลาเริ่มการเสนอราคา  โดยใหแจงชื่อตามแบบท่ี  กวพ.อ.  กําหนดในวันเสนอราคา และใหเขาประจําใน 

สถานท่ีตามท่ีคณะกรรมการประกวดราคาจัดไว  โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  และมีเจาหนาท่ีของ 

รัฐตามท่ีคณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเขาประจํา  หามมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม 

วาดวยวิธีใด  เม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลว  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพ่ิมผูแทนมิได  แตอาจขอ 

ถอนผูแทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได  หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและ 

สถานท่ีท่ีกําหนดใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา  แลวแจงผูแทนผู 

มีสิทธิเสนอราคาท่ีเหลืออยูทุกรายเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา  แตถามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว 

เม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาใหนําความในขอ  ๙(๔) มาใชโดยอนุโลม 

(๒)  ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีเสนอราคาดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงสถานท่ีเสนอราคาอาจตางจากท่ีตั้งของหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุก็ได  เวนแตกวพ.อ. จะมี 

มติเปนประการอ่ืน  วันท่ีกําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปนวันราชการ  และใหเริ่มกระบวนการเสนอราคาดวย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ แตจะสิ้นสุดลงนอกเวลาราชการก็ไดท้ังนี้  กระบวนการเสนอราคาให 

กระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาทีและไมเกินกวาหกสิบนาทีโดยประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

ประกาศกําหนดเวลาแนนอนท่ีจะใชในกระบวนการเสนอราคาใหทราบลวงหนากอนเริ่มกระบวนการเสนอราคา 

 (๓)  เม่ือเริ่มกระบวนการเสนอราคา ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเริ่มการเสนอราคาดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบควบคุมอยู ณ สถานท่ีตามท่ีคณะกรรมการประกวด 

ราคาจัดไว การเสนอราคากระทําไดหลายครั้ง  จนถึงเวลาท่ีประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจงเตือนวา 

เปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย  ในชวงเวลาดังกลาว  ระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใดมีสถานะใด  เม่ือ 

หมดเวลาแลวใหประธานแจงสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา 

เม่ือสิ้นสุดเวลาตามท่ีกําหนดใน(๒) แลว   หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไม 

อาจชี้ขาดได ใหคณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปอีกสามนาทีโดยนําความในวรรคกอนมาใชโดยอนุโลม   

ท้ังนี้ ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายมีสิทธิเขาเสนอราคาในชวงเวลาท่ีขยายนั้นและเม่ือครบกําหนดเวลาแลว  

หากยังไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไปอีกครั้งละสามนาทีจนไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลา   

ท่ีขยายเวลาออกไป  จึงใหแจงสิ้นสุดกระบวน...สุดกระบวนการเสนอราคา 

(๔)  คณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีท่ีกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง 

เพ่ือมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดงเหตุผล ประกอบการพิจารณา 

 

แลว... 

- ๙๑ - 

 



แลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไปหากหัวหนาหนวยงานเห็นชอบ 

กับมติของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ แตหาก 

หัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการทราบเพ่ือชี้แจงภายใน 

สามวัน  เม่ือไดรับคําชี้แจงแลว  หากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ  ใหคณะ 

กรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบแตหากหัวหนาหนวยงานยังคงไมเห็นชอบตาม

มติคณะกรรมการภายในสามวัน  ใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคาและแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา

ทุกรายและรายงานให กวพ.อ. ทราบ  การแจงผลการพิจารณาของหัวหนา หนวยงานใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุก 

รายทราบ  ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ีหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหความเห็น  และใหประกาศทาง 

เว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางดวยอยางนอยสามวัน 

(๕)  ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีเขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา 

ของหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ  หรือเห็นวามีเหตุอ่ืนใดอันควรรองเรียนเพ่ือความเปนธรรมใหอุทธรณ  

หรือรองเรียนตอ  กวพ.อ.  ภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  ท้ังนี้  ให  กวพ.อ.พิจารณาอุทธรณหรือคํารอง 

เรียนใหเสร็จภายในสามสิบวัน  โดยในระหวางนี้ให  กวพ.อ.แจงหนวยงานเพ่ือระงับการดําเนินการข้ันตอนตอ 

ไป มติ กวพ.อ.ใหเปนอันถึงท่ีสุดในชั้นของฝายบริหาร ในกรณีท่ี กวพ.อ.เห็นวาอุทธรณฟงข้ึนหรือคํารองเรียนมีผล   

ใหสั่งใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากข้ันตอนใดก็ไดตามแตจะมี

คําสั่ง ในกรณีท่ี กวพ.อ.เห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือคํารองเรียนไมมีผล หรือฟงข้ึนแตไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง 

ผลการพิจารณาท่ีไดแจงไปแลว ก็ใหแจงหนวยงานเพ่ือดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

หรือระเบียบอ่ืนของหนวยงานนั้นๆ  ตอไป 

(๖)  นับแตเวลาท่ีเริ่มการเสนอราคาจนถึงเวลาท่ีสิ้นสุดการเสนอราคา ใหคณะกรรมการประกวด 

ราคาอยางนอยก่ึงหนึ่งอยูประจําในสถานท่ีท่ีกําหนด  เพ่ือตรวจสอบควบคุมการเสนอราคาใหเปนไปโดยเรียบรอย  

ท้ังนี้  กวพ.อ.อาจมีขอกําหนดใหบันทึกภาพและ/หรือเสียงในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนระหวางการเสนอราคาเพ่ือเปน 

หลักฐานดวยก็ได 

ขอ ๑๑  มาตรการรักษาความเปนธรรม  และผลประโยชนของรัฐ  

 (๑) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละราย  ติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนหรือออกจากสถานท่ี 

ตามท่ีคณะกรรมการประกวดราคาจัดไว  ตั้งแตเวลาท่ีเริ่มกระบวนการเสนอราคาจนถึงเวลาท่ีสิ้นสุดกระบวน 

การเสนอราคา 

(๒)  ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคาทุกรายทราบลวงหนา   

เพ่ือใหเปนฐานในการเสนอราคา การเสนอราคาแตละครั้งตองต่ํากวาราคาสูงสุดและราคาที่ตนเคยเสนอไว

กอนแลว  การเสนอราคาเพ่ิมข้ึนจะกระทํามิได 

(๓) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามข้ันตอนขอ  ๑๐(๑) (๒)  

และ(๓) ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน  แตตองไมกระทบตอการเสนอราคาของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา 

แตละรายในสถานท่ีตามท่ีคณะกรรมการประกวดราคาจัดไว  ท้ังนี้  หากคณะกรรมการประกวดราคา 

เห็น... 

- ๙๒ - 

 



เห็นสมควรโดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ  อาจใหมีการถายทอดโทรทัศนทางวงจรปด 

หรือเปนการท่ัวไปใหสาธารณชนทราบก็ไดและตองอนุญาตใหสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเขาชมหรือรับทราบ 

ผลการเสนอราคาตามข้ันตอนดังกลาวได ตามหลักเกณฑและวิธีการรักษาความสงบเรียบรอยท่ีคณะกรรมการประกวด 

ราคากําหนด 

(๔)  ในกรณีท่ี  กวพ.อ.  เห็นเองหรือจากการพิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียนตามขอ  ๑๐ 

วากรรมการ  เจาหนาท่ี...เจาหนาท่ี  ผูมีสิทธิเสนอราคา  หรือผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุผูใดมิไดปฏิบัติ

ใหเปนไปตามระเบียบนี้  หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิเสนอราคาหรือทางราชการไมวาจะ 

กอใหเกิดผลเสียหายแลวหรือไม  กวพ.อ.อาจแจงใหผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับ

การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของก็ได หรือหากเขาขายความผิดทางวินัย ใหแจง 

ผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการทางวินัยดวย 

 (๕)  คณะกรรมการประกวดราคามีหนาท่ีดูแลการเสนอราคาทุกข้ันตอนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี 

ของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  สุจริต  เปนธรรม  และตองวางมาตรการเพ่ือปองกันการทุจริตและการ

สมยอมในดานราคา ไมวาของเจาหนาท่ีของรัฐ หรือผูมีสิทธิเสนอราคา ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

(๖)  ในกรณีท่ีปรากฎวากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไม 

อาจดําเนินตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดได  ใหคณะกรรมการประกวดราคาสั่งพักกระบวนการเสนอ

ราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  เม่ือแกไขขอขัดของแลว จึงให

ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนท่ีคางอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่ง

พักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการเห็นวา

กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขไดก็ใหประธานคณะกรรมการประกวด 

ราคาสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีเพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม 

และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 

(๗)  กวพ.อ.อาจกําหนดมาตรการอ่ืนใดเพ่ือรักษาความเปนธรรม และผลประโยชนของรัฐ 

เพ่ิมเติมอีกก็ได 

ขอ  ๑๒  บทเฉพาะกาล 

  การดําเนินการใด  ๆ  ท่ีกระทํากอนหนาวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและใหมีผล 

ตอไปตามขอกําหนดเดิมท่ีประกาศไวแลว  แตการจัดหาพัสดุท่ีมีมูลคาตั้งแตหารอยลานบาทข้ึนไปหากยังมิได 

 

 

 

 

เริ่ม... 

- ๙๓ - 

 



เริ่มตนเสนอราคา  แมมีการประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคแลว ให

ดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้เทาท่ีจะทําไดโดยไมขัดตอขอกําหนดเดิมท่ีประกาศไวแลว 

ขอ  ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

                                           (ลงชื่อ) พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

                                                                    นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑.  ผัง... 

- ๙๔ - 

 



๑. ผังข้ันตอนการปฏิบัติมีดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เผย... 

- ๙๕ - 

 

หนวยจัดหา 

รับเรื่องแจงความตองการจากหนวยแจงความตองการ 

กําหนดวิธีการจัดซ้ือ/จาง (E-AUCTION) 

 

- ขออนุมัติในหลักการเพ่ือขอซ้ือ/จาง 

- แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) (ถามี) 

- จัดทําเอกสารประกวดราคา 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ หนวยแจงความตองการ  

ผานหนวยงบประมาณ  

ไมอนุมัติ  

อนุมัติในหลักการ  

- นําราง TOR เผยแพรทาง WEBSITE ของหนวยและกรมบัญชีกลาง 

(ระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๘(๑)) 

- จัดทํารายงานขอซ้ือ/จาง 

- แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการซ้ือ/จาง 

 

คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู... 

- ๙๖ - 

 

เผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน 

รับซองขอเสนอราคาทางเทคนิค 

(ระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๙(๑)) 

 

- คณะกรรมการคัดเลือกเบื้องตนตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๙(๒) 

-แจงผลการคัดเลือกเบื้องตนโดยไมเปดเผยรายชื่อ 

 

ผูประสงคจะคัดคานการพิจารณาเบื้องตนภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

(ระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๙ (๓)) 

 

- กําหนดใหผูมีสิทธิเขาสูกระบวนการเสนอราคา (ผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน)    

  ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๐(๑) (๒) (๓) 

- ผูเขารวมประมูลยืนยันราคาสุดทาย 

 

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาผลการเสนอราคา และนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ  

ระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๐(๔) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  ราย... 

- ๙๗ - 

 

ผูมีสิทธิเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. 

ภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๐(๕) 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

-รางสัญญา/จัดทําใบสั่งซ้ือ/จางและแตกรณี 

-สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS 

 

- ยกเลิกไมดําเนินการ 

- ยกเลิกใหดําเนินการใหม 

 
อนุมัติ ซ้ือ/จาง  

ผูประกอบการสงมอบพัสดุ/งานจาง 

 

คณะกรรมการตรวจรับ 

 

ไมอนุมัติ  

-เบิกจายเงิน 

-สงพัสดุเขาคลัง 

 

ไมรับ  

รับ  



  ๒.  รายละเอียดการปฏิบัตมีิดังนี้ 

๒.๑ หนวยจัดหารับตัวเรื่องแจงความตองการซ้ือ/จาง จากหนวยแจงความตองการ 

๒.๒ กําหนดวิธีการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๒.๓ ขออนุมัติในหลักการเพ่ือขอซ้ือ/จาง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 

(TOR) และจัดทําเอกสารประกวดราคา  

๒.๔  ผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณา 

๒.๔.๑ กรณีไมอนุมัติใหสงเรื่องคืนหนวยแจงความตองการ 

๒.๔.๒ กรณีอนุมัติ ใหดําเนินการตามขอตอไป 

๒.๕  นําราง TOR เผยแพรทาง WEB SITE ของหนวยและกรมบัญชีกลาง(ระเบียบพัสดุ ขอ ๘(๑)) 

๒.๖  จัดทํารายงานขอซ้ือ/จาง แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุ/งานจาง 

๒.๗  คัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง 

๒.๘  เผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน 

๒.๙  รับซองขอเสนอราคาทางเทคนิค(ระเบียบพัสดุขอ ๙(๑)) 

๒.๑๐  คณะกรรมการคัดเลือกเบื้องตน(ระเบียบพัสดุขอ๙(๒)) และแจงผลการคัดเลือกเบื้องตน 

โดยไมเปดเผยรายชื่อ 

๒.๑๑  ผูประสงคจะคัดคานผลการพิจารณาเบื้องตนใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ี 

ไดรับแจง(ระเบียบขอ ๙(๓)) 

๒.๑๒ กําหนดใหผูมีสิทธิเขาสูกระบวนการเสนอราคา (ผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน) 

ตามระเบียบพัสดุขอ๑๐(๑) (๒) (๓) และผูเขารวมประมูลยืนยันราคาสุดทาย 

๒.๑๓  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการเสนอราคาและนําเรียนผูมีอํานาจอนุมัติ (ระเบียบพัสดุ 

ขอ ๑๐(๔)) 

๒.๑๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. 

ภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจง(ระเบียบพัสดุขอ ๑๐(๕)) 

๒.๑๕  ผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณา 

๒.๑๕.๑  กรณีไมอนุมัติ  อาจใหยกเลิกดําเนินการซ้ือ/จาง หรือยกเลิกและใหดําเนินการ 

ใหม 

๒.๑๕.๒  กรณีอนุมัติซ้ือ/จางใหดําเนินการตามขอตอไป 

๒.๑๖  รางสัญญา/จัดทําใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง แลวแตกรณี และสรางขอมูลหลักผูขายในระบบ  

GFMIS 

 

๒.๑๗  ผู... 

- ๙๘ - 

 



๒.๑๗  ผูประกอบการลงชื่อในสัญญาและดําเนินการสงมอบพัสดุ/งานจาง 

๒.๑๘  คณะกรรมการตรวจรับ 

 ๒.๑๘.๑ กรณีไมถูกตองใหแจงผูประกอบการเพ่ือแกไข 

 ๒.๑๘.๒ กรณีตรวจรับถูกตองใหรายงานผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 

 ๒.๑๙ สงเรื่องใหหนวยการเงินดําเนินการเบิกจายเงิน 

 ๒.๒๐ สงพัสดุเขาคลัง   

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  



ตัวอยางแบบพมิพที่ใชในการจัดซ้ือจัดจาง 
- ใบส่ังซื้อพัสด ุ๒/๑  

- ใบส่ังจาง ๒/๒ 

- ตัวอยางสัญญา 

- ตัวอยางหนังสือ ขอซื้อตางประเทศ purchase request 

- แบบรายงานขอซื้อ/จาง 

- ตัวอยางรายละเอียดการขอยกเวนไมทําสัญญา 

- การขออนุมัติซื้อในทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผนวก ๑ 

 

 




