
Company Name 

   

เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธิไ์วตามกฎหมาย หามมิใหนําไปเพื่อตีพิมพเปนหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชนใดๆ ท้ังทางตรงและ

ทางออมโดยไมไดรับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ 



 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
  วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  

  เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

การบังคับใช กองการพัสดุภาครัฐ 
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รางระเบียบมี 10 หมวด 

 2. การซื้อหรือจาง 
 3. งานจางท่ีปรึกษา 
 4. งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 5. การทําสัญญาและหลักประกัน 
 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 8. การท้ิงงาน 
 9. การบริหารพัสดุ 

กองการพัสดุภาครัฐ 

 1. ขอความท่ัวไป 

 10. การรองเรียน 

 2. การซื้อหรือจาง 
 3. งานจางท่ีปรึกษา 
 4. งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
 5. การทําสัญญาและหลักประกัน 
 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 8. การท้ิงงาน 
 9. การบริหารพัสดุ 
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หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐดังตอไปน้ี 

หัวหนาหนวยงานของรฐั 

ราชการสวนกลาง 
• หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ราชการสวนภูมิภาค 
• หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

ราชการสวนทองถ่ิน 
• หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทา 

รัฐวิสาหกิจ 
• หมายถึง ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่อ 

อยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐดังตอไปนี้ 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ตอ) 

องคการมหาชน 
• หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา 

องคกรอิสระ 
• หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน เลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
• หมายถึง อัยการสูงสุด 

หนวยธุรการของศาล 
• หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

กองการพัสดุภาครัฐ 
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หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐดังตอไปน้ี 
หัวหนาหนวยงานของรฐั (ตอ) 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
• หมายถึง อธิการบดี 

หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา 
• หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกลา เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

หนวยงานอิสระของรัฐ 
• หมายถึง เลขาธิการ หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทา 

หนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

• หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงานนั้น 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การมอบอํานาจ (1) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูมี

อํานาจสั่งซื้อสั่งจางจะมอบอํานาจเปน

หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดซึ่ง

สังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน โดยให

คํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับมอบ

อํานาจเปนสําคัญ 
(ผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจใหแก 

ผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได) 
  
 

เพ่ือความคลองตัวในการจัดซื้อ 
จัดจาง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ

มอบอํานาจในการสั่งการและ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแก 
ผูดํารงตําแหนงรองลงไป 

เปนลําดับ 

กองการพัสดุภาครัฐ 

7 



มอบอํานาจใหแก ผูวาราชการจังหวัด  

ผูวาฯ สามารถมอบอํานาจตอไปได ผูมอบ 

อํานาจ 
แจง 

                                                                                   ไดรับความเห็นชอบ 

มอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 

การมอบอํานาจ (2) 

รองผูวาฯ , ผูชวยผูวาฯ ,ปลัดจังหวัด , 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  
(ผูวาฯ แจงผูมอบอํานาจชั้นตนทราบดวย) 

   
  บุคคลอื่น 



การมอบอํานาจ(3) 

กรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อ

ประโยชนของภาครัฐโดยรวม 

หนวยงานของรัฐใด  
จะมอบอํานาจให 

หัวหนาหนวยงานแหงอ่ืน 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแทน

ก็ใหกระทําได 

โดยใหผูรับมอบอํานาจสงสําเนา

หลักฐานการมอบอํานาจให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ทราบดวย 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ   

ตามระเบียบนี้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด  

 ใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารท่ีจัดพิมพจาก 

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

เปนเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

การดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
กองการพัสดุภาครัฐ 
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ข้ันตอนการซื้อหรือจาง 

การตรวจรับพัสดุ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ทํารายงานขอซื้อ/จาง 

ดําเนินการจัดหา 

วิธีจัดซื้อจัดจางท่ัวไป 3 วิธี   
(วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จาง 

ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจาง  
        (1) หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
        (2) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 

 
 

การทําสัญญา 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

แผนการจัดซื้อจัดจาง ประกาศเผยแพรแผนฯ   

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง (1) 
ตองประกาศเผยแพรแผน

ดังกลาวในระบบเครือขาย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหนวยงานของรัฐ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กําหนด และใหปดประกาศ

โดยเปดเผย ณ สถานที่ 
ปดประกาศของหนวยงาน 

ของรัฐนั้นดวย  
หากไมไดประกาศเผยแพร

แผนฯโครงการใดในระบบ

เครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไมสามารถ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ในโครงการนั้นได 

กองการพัสดุภาครัฐ 

แผนการจัดซื้อ 

จัดจางประจําป 

ใหประกอบดวยรายการ 

อยางนอยดังตอไปน้ี 

1. ช่ือโครงการ 

ที่จะจัดซื้อ 

จัดจาง 

2. วงเงินที่จะ

จัดซื้อจัดจาง

โดยประมาณ 

3. ระยะเวลา 

ที่คาดวาจะ

จัดซื้อจัดจาง 

4. รายการอ่ืน

ตามที่

กรมบัญชีกลาง

กําหนด 
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การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง (2) 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจดัจางประจําป ใหเจาหนาที่จัดทํารายงาน

พรอมระบเุหตุผลทีข่อเปลี่ยนแปลงเสนอหวัหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 

กองการพัสดุภาครัฐ 

 

ขอยกเวน 

ไมตองประกาศ 

เผยแพรแผนฯ  

 

1. กรณีจําเปนเรงดวน  

หรือเปนพัสดุที่ใชในราชการลับ 

2. กรณีที่มีวงเงินในการ 

จัดซ้ือจัดจางตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงหรือมี 

ความจําเปนตองใชพัสดุ 

โดยฉุกเฉิน หรือเปนพัสดุ 

ที่จะขายทอดตลาด 

3. กรณีงานจางที่ปรึกษา 

ที่มีวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจําเปนเรงดวนหรือที่

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

4. กรณีงานจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสรางที่มี 

ความจําเปนเรงดวนหรือที่

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
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การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
          เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละโครงการ ใหหนวยงานของรัฐ 

      จัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ 

      จัดจาง พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

กองการพัสดุภาครัฐ 

รายงาน 
ขอซื้อหรือ

ขอจาง 

เอกสารเก่ียวกับการรับฟง
ความคิดเห็นรางขอบเขตของ

งานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จะซื้อหรือจาง และผลการ
พิจารณาในเรื่องน้ัน (ถามี) 

ประกาศและ 
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ขอเสนอของ 
ผูยื่นขอเสนอ 

ทุกราย 

บันทึกรายงานผล
การพิจารณา

คัดเลือกขอเสนอ  

ประกาศผล 
การพิจารณา

คัดเลือกผูชนะ 
การจัดซื้อจัดจาง

หรือผูไดรับ 
การคัดเลือก 

สัญญาหรือขอตกลง 
เปนหนังสือ รวมท้ัง 
การแกไขสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ 

(ถามี) 

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจรับ

พัสดุ 
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การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 

 ในการซ้ือหรือจางที่มิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทํา

รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง  
รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  

 ในการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 

หรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง 

หรือจะดําเนินการจางตามความในหมวด 4 งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
ก็ได 

 องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค

หนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและ
เหมาะสม   

 

กองการพัสดุภาครัฐ 



การเผยแพรรางขอบเขตของงาน 

e-market 

e-bidding 

สอบราคา 

จางที่ปรึกษา 

จางออกแบบ 
หรือควบคุมงาน 

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

 แตไมเกิน 5 ลาน     

 ใหอยูในดุลพินิจ 

-วงเงินเกิน 5 ลานบาท  

ใหเผยแพรเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็น 

-รัฐวิสาหกิจ จะ

กําหนดแตกตางได 

โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการวินิจฉัย 

อาจนํารางประกาศ 

และเอกสารฯ เผยแพร 

เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

จากผูประกอบการ 

กอนก็ได  

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
 

**   กอนการซื้อหรือจางแตละวิธี  ตองทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง** 

      

17 

หลักการ 

เจาหนาท่ี 

หัวหนาเจาหนาท่ี 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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 เหตุผลความจําเปนท่ีตองซื้อหรือจาง 

 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ

รูปรายการงานกอสรางท่ีจะซื้อหรือจาง  แลวแตกรณี 

 ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง 

 วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงิน

ดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซื้อหรือจางในคร้ังน้ัน  

 กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุน้ัน  หรือใหงานน้ันแลวเสร็จ   

 วิธีจะซื้อหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซื้อ/จางโดยวิธีน้ัน 

 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  

 ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปน

ในการซื้อหรือจาง การออกเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเผยแพร  
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กองการพัสดุภาครัฐ 



คณะกรรมการซ้ือหรือจาง 
คณะกรรมการ 

พิจารณาผล 
การประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส 
คณะกรรมการ 

พิจารณาผล 
การสอบราคา 

คณะกรรมการ 
ซื้อหรือจาง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการ 
ซื้อหรือจาง 

โดยวิธีคัดเลือก 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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   ประธาน 1 คน 

   กรรมการอื่นอยางนอย 2 คน  

      ยกเวน งานจางที่ปรึกษา กรรมการ อยางนอย 4 คน 

   แตงต้ังจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหนวยงานของรัฐ 

หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ

ของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ 

        ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงต้ัง 

บุคคลอื่นรวมเปนกรรมการดวยก็ได  แตจํานวนกรรมการที่เปน 

บุคคลอื่นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

  

องคประกอบของคณะกรรมการ 
กองการพัสดุภาครัฐ 
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          ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงต้ังผูที่เปนกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรรมการพิจารณาผล

การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ างโดยวิธี คัดเลือก 

เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

         คณะกรรมการซื้อหรือจางทุกคณะ ควรแตงต้ังผูชํานาญการ

หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจางนั้นๆ เขารวมเปน

กรรมการดวย 

  

ขอหาม 
กองการพัสดุภาครัฐ 
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การประชุมของคณะกรรมการ 

 องคประชุม 
- ประธาน + กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  

  และประธานจะตองอยูดวยทุกคร้ัง 

มติกรรมการ 
 
- ถือเสียงขางมาก 

- ถาเสียงเทากันใหประธานออกเสียง 

   เพิ่มอีก 1 เสียง 

 

ยกเวน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

- ตองใชมติเอกฉันท 

 -  กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ  

ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การมีสวนไดสวนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจาง 

      ประธานกรรมการและ

กรรมการ จะตองไมเปนผูมี 

สวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอหรือ

คูสัญญาในการซื้อหรือจางครั้งนั้น  

ทั้งนี้  การมีสวนไดเสียในเรื่อง 

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธาน

กรรมการและกรรมการ ใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

      หากประธานหรือกรรมการ 

ทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับ 

ผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาในการซื้อ

หรือจางครั้งนั้น ใหประธานหรือ

กรรมการผูนั้นลาออกจากการเปน

ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ  

ที่ตนไดรับแตงตั้งนั้น และใหรายงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐทราบเพ่ือ 

ส่ังการตามที่เห็นสมควรตอไป 

กองการพัสดุภาครัฐ 



วิธีการซ้ือหรือจาง กองการพัสดุภาครัฐ 

มี 3 วิธี 

3. วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

2. วิธีคัดเลือก 

1. วิธีประกาศ 

เชิญชวนท่ัวไป 

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  

(e-market) 

- วิธีประกวดราคาอิเล็ก- 

ทรอนิกส (e-bidding) 

- วิธีสอบราคา 
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การเผยแพรประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือใหเอกสาร 

e-market 
e-bidding สอบราคา 

- การใหหรือขายเอกสารใหดําเนินการไป

พรอมกับการเผยแพรประกาศและเอกสาร 

- วงเงินเกิน 5 แสน แตไมเกิน 5 ลาน  

เผยแพรไมนอยกวา 5 วันทําการ 

- เกิน 5 ลาน แตไมเกิน 10 ลาน เผยแพร 

ไมนอยกวา 10 วันทําการ 

- เกิน 10 ลาน แตไมเกิน 50 ลาน เผยแพร 

ไมนอยกวา 12 วันทําการ 

- เกิน 50 ลาน เผยแพรไมนอยกวา 20 วันทําการ 

เผยแพร 

ประกาศ 

และเอกสาร 

ไมนอยกวา  

3 วันทําการ 

 

- การใหหรือขายเอกสาร 

ใหดําเนินการไปพรอม 

กับการเผยแพรประกาศ  

และเอกสาร 

- เผยแพรไมนอยกวา  

5 วันทําการ 

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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e - catalog ผูคาภาครัฐ 

ขอมูลสินคา 
- รหัสสินคา(UNSPSC) 

- คุณสมบัติ 
 

Market 

   หนวยงานของรัฐ 

ประกาศ 

สินคา 

- คุณสมบัติสินคา  

- จํานวน 

ผูคา 

- คุณสมบัติ 

ฯลฯ 

ใบเสนอราคา 

- สินคา 

- ราคา 

ฯลฯ 

ประกาศ ผูคา 
ตอบกลับ 

e-Market 

ผูชนะ 

การเสนอราคา 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e – market) 

 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ไดแก การจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอยีดคุณลักษณะ 

ท่ีไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดใหสวนราชการ 

จัดซื้อสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ e - catalog กระทําได  2 ลักษณะ 

ดังน้ี 

 

 (1)  การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ไดแก การจัดหาพัสดุคร้ังหน่ึง  

ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท 

 (2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก การจัดหาพัสดุ 

คร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท 

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวธิ ีe - market 

- ใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารการซื้อหรือจางดวยวิธตีลาดอิเล็กทรอนกิส  

  ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด  

 การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถาจําเปนตองมี

ขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี

กําหนดไวในแบบและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซื้อหรือจางและ

ประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเผยแพรตามวรรคหนึ่ง  

ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง 

โดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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ข้ันตอนวิธี e - market 

เจาหนาที่จัดทําเอกสารการซื้อหรือการจางดวยวิธตีลาดอิเล็กทรอนกิส 

พรอมประกาศเชิญชวน 

จัดพิมพรายงานขอซื้อขอจาง รางประกาศและรางเอกสารฯ  

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที ่

กองการพัสดุภาครัฐ 
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เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

     

  ใหหัวหนาเจาหนาที่ดําเนินการเผยแพรประกาศ

และเอกสารซื้อหรือจาง ดวยวิธี e – market  

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหนวยงานของรัฐ เปนเวลาไมนอยกวา   

3 วันทําการ และปดประกาศโดยเปดเผย  

ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

 

สงกลับเจาหนาท่ีเพื่อแกไข 

กองการพัสดุภาครัฐ 
การเสนอราคาโดยวิธี e – market 
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กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารไปยังผูขาย/ผูใหบริการ/ 

ผูรับจาง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ 

มีสินคาหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคลอง 

กับที่หนวยงานของรัฐกาํหนด จะไดรับ mail จากระบบ e - GP 

      สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 

ไดจากเว็บไซตของหนวยงาน/กรมบัญชีกลาง 

กองการพัสดุภาครัฐ 
การเสนอราคาโดยวิธี e – market  
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     ผูขาย/ผูใหบริการ/ผูรับจาง ท่ีไมไดลงทะเบียน และยังไมไดบันทึกสินคา/บริการ 

หรือลงทะเบียนแลวแตยังไมไดบันทึกสินคา/บริการ ในระบบ e – catalog  

ท่ีไดรับทราบขอมูลประกาศจากเว็บไซตฯ หากประสงคจะเสนอราคา  

สามารถดําเนินการดังน้ี 

กรณียังไมได

ลงทะเบียน 
กรณีลงทะเบียนแลว แตยังไมได 

ลงสินคาและบริการใน e - catalog 

 ลงทะเบียนในระบบ  

e – GP และลงสินคา/

บริการ ในระบบ  

e - catalog 

ลงสินคา/บริการ  

ในระบบ  

e - catalog 

**ท้ังนี้ ตองดําเนินการกอนการเสนอราคา** 

กองการพัสดุภาครัฐ 
การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ตอ) 
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- กําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและ

เอกสารเผยแพรทางเว็บไซต 

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  

  วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน  5,000,000 บาท  

 

ผูเสนอราคาดําเนินการดังน้ี 

 1. เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาและประสงคจะเสนอราคา เม่ือถึง

กําหนดเวลาเสนอราคา ให Log in เขาสูระบบการเสนอราคา เพ่ือเสนอราคา

ผานระบบ e - GP  

 2. เม่ือเสนอราคาแลวตองยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคา 

ไดเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน 

 

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ตอ) 



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส 

 วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

 

ผูเสนอราคาดําเนินการดังน้ี 

     1. เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาและประสงคจะเสนอราคา ใหสงใบเสนอราคา  

มายังสวนราชการผานทางระบบ e – GP ในวัน เวลา ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 

     2. เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคา ใหผูเสนอราคา Log in เพ่ือลงทะเบียนและ

ทดสอบระบบ ภายในเวลาท่ีสวนราชการกําหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และ

ทดสอบ 15 นาที) 

     3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ 

ผานทางระบบ e – GP ท้ังน้ี กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลา 

 30 นาที  โดยจะเสนอราคาก่ีคร้ังก็ได 

 

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 
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การพจิารณาผลการเสนอราคา 

กรณีมีผูเสนอราคา

หลายราย 
กรณีมีผูเสนอราคารายเดียว กรณีไมมีผูเสนอราคา 

   ใหเสนอความเห็นให 

ซื้อ/จาง จากรายที่เสนอ

ราคาตํ่าสุด กรณีมีผู

เสนอราคาตํ่าสุดเทากัน 

หลายราย ใหพิจารณา 

ผูที่เสนอราคา 

ในลําดับแรก 

พิจารณาแลว 

เห็นวา มีความ

เหมาะสมและ 

เปนประโยชนตอ

ราชการ ใหเสนอ

ความเห็นให 

รับราคา 

พิจารณาแลว 

เห็นวา ไมมี 

ความเหมาะสม

และไมเปน

ประโยชนตอ

ราชการ  

ใหหัวหนาเจาหนาที่เสนอ

ความเห็นเพ่ือยกเลิก  

และดําเนินการใหม  

หรือใชวิธีคัดเลือก 

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  

ตามมาตรา 56 (2) (ก)  

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จาง 

สูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือจาง กองการพัสดุภาครัฐ 

  

 (1) ใหเรียกผูชนะการเสนอราคารายน้ันมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่เสนอใหม 

ไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือตอรองราคา 

แลวไมยอมลดราคา แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  

ถาเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน  
   

 (2) ถาทําตาม (1) แลวไมไดผล ใหเรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาเสนอราคาใหม 

พรอมกัน โดยผานใบเสนอราคา หากรายตํ่าสุดในครั้งน้ันเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  

หรือสูงกวาไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม ใหเสนอซื้อ 

หรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 

  
   

 (3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ 

เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจางในครั้งน้ัน ทั้งน้ี การดําเนินการซื้อหรือจางครั้งใหมใหนําความ 

ในขอ 38 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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หัวหนาเจาหนาท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็น 

พรอมดวยเอกสารตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
 

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบฯ 

และผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือ 

สั่งจางแลว 

 

   ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะฯ 

ในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหนวยงานฯ และ

ปดประกาศ ณ สถานท่ีปดประกาศของ

หนวยงาน และแจงใหผูเสนอราคา 

ทุกรายทราบผานทาง e-mail  

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ไมเห็นชอบ 

ใหหัวหนาเจาหนาท่ีชี้แจง 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

ยกเลิก 

- ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีกําหนด ใหถือวาผูเสนอราคา 

         รายดังกลาวไมผานคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ใหพิจารณาเพ่ือยกเลิก  

หรือพิจารณาผูเสนอราคาตํ่าในลําดับถัดไปเปนผูชนะการเสนอราคา 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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หนวยงานของรัฐ 

รางประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

จัดทํา 

ประชาชนท่ัวไป 

เผยแพร/รับฟงความคิดเห็น 
ประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

ผูคา 

ประกาศ 

พิจารณาผล 

ประกาศผูชนะ 

เสนอราคา 

 

e-Bidding กองการพัสดุภาครัฐ 
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : 

 e - bidding) 

  

 

 

 

 

     การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  

และเปนสินคาหรืองานบริการที่ไมไดกําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา  

(e – catalog) โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding)  

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 

 

 

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การจัดทําเอกสารการซื้อหรือจางดวยวธิ ีe - Bidding 

-ใหเจาหนาท่ีจัดทํารางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาซื้อหรือจางอิเล็กทรอนิกส ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด  

-  การทําเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเผยแพร ถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตาง 

ไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในแบบ 

และไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวา

จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซื้อหรือจางและประกาศ

เผยแพรดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

-  การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเผยแพร  

ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง 

โดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการ เทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบ 

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding 
  

 การจัดหาท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือจางจะตองกําหนด

เง่ือนไขไวในเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหผูย่ืนขอเสนอ 

นําตัวอยางพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน  

ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูย่ืนขอเสนอนําตัวอยางพัสดุน้ันมาแสดงเพื่อทดลอง 

หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด  
 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังใดท่ีกําหนดใหตองมีเอกสารหรือ

รายละเอียดในสวนท่ีเปนสาระสําคัญประกอบการเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอท่ีย่ืน 

ผานทางระบบ หากหนวยงานของรัฐเห็นวาเอกสารหรือรายละเอียดดังกลาว 

มีปริมาณมากและเปนอุปสรรคของผูย่ืนขอเสนอในการนําเขาระบบใหหนวยงาน 

ของรัฐกําหนดใหผูย่ืนขอเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียดน้ันพรอมสรุปจํานวนเอกสาร

หรือรายละเอียดดังกลาวมาสง ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐในภายหลัง โดยให 

ลงลายมือชื่อของผูย่ืนขอเสนอ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับ 

ในเอกสารหรือรายละเอียดน้ันดวย 
  

กองการพัสดุภาครัฐ 
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding 

 การกําหนดวันใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดท่ีุเสนอมาแสดงเพื่อ

ทดลอง หรือทดสอบหรือนําเสนองาน หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสง 

ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทําการ นับถัดจาก

วันเสนอราคา เวนแต การดําเนินการท่ีไมอาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได  

ใหหนวยงานของรัฐพจิารณากําหนดมากกวา 1 วันได แตจํานวนวันดังกลาว

ตองไมเกิน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ท้ังนี้  ใหระบุไวเปนเงื่อนไข

ในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ไมนํารางประกาศและรางเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพรเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นฯ 
(กรณีที่อยูในดุลพินิจ) 

นํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ 

ไมนอยกวา 3 วันทําการ  

เพ่ือรับฟงความคิดเห็นฯ 

- การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง พรอมราง

ประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการ โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 

(1) การซื้อหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจของ

หนวยงานของรัฐที่จะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได 

(2) การซื้อหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน  5,000,000 บาท ใหหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและรางเอกสาร

ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 

            รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงิน แตกตางไปจากที่กําหนด ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัย   

     เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

กองการพัสดุภาครัฐ 

การรับฟงความคิดเหน็รางขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด

คุณลักษณะ พรอมรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรอืจาง  
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หัวหนาหนวยงาน 

ของรัฐ 

หัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสาร

ซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาฯ ในระบบเครือขาย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

การรับฟง 

ความคิดเห็น 

ไมมีผูเสนอ 

ความคิดเห็น 

 มีผูเสนอ 

ความคิดเห็น 

ไมนํารางประกาศและรางเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพรเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นฯ 
(กรณีที่อยูในดุลพินิจ) 

นํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ 

ไมนอยกวา 3 วันทําการ เพ่ือใหผูประกอบการมี

ความคิดเห็นไปยังหนวยงานที่จัดซื้อจัดจาง

โดยตรง โดยเปดเผยตัว 

การรับฟงความคิดเหน็รางขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด

คุณลักษณะ พรอมรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรอืจาง (ตอ)  
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ไมควรปรับปรุง 

ใหหัวหนาเจาหนาที่จัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรับ

ความเห็นชอบแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่แจงผูมีความคิดเห็น

ทุกรายทราบเปนหนังสือ 

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ 

เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ

หรือขอจางแลว ใหหัวหนาเจาหนาที่ดําเนินการเผยแพร

ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาฯ  

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหนวยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เม่ือดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ ใหหัวหนาเจาหนาที่จัดทํา

รายงานพรอมความเห็นและรางประกาศและ 

รางเอกสารซ้ือหรือจางฯ ที่แกไขเสนอหัวหนาหนวยงานของ

รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ปรับปรุง 

หัวหนาเจาหนาที่นํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือ

หรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่ปรับปรุง  

 เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง 

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ 

และใหหัวหนาเจาหนาที่แจงผูมีความคิดเห็น 

ทุกรายทราบเปนหนังสือ 

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ 

 กรณีมีผูเสนอ 

ความคิดเห็น 

การรับฟงความคิดเหน็รางขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด

คุณลักษณะ พรอมรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรอืจาง (ตอ)  
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ระยะเวลาการเผยแพรประกาศและ 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

 

  

 

 

วงเงินท่ีจัดหา 

ระยะเวลาในการเผยแพร

เอกสารฯ 
(ใหคํานึงถึงระยะเวลาในการให

ผูประกอบการเตรียมจัดทําเอกสารเพ่ือ

ยื่นขอเสนอดวย) 

 

เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ไมนอยกวา 5 ทําการ 

เกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท ไมนอยกวา 10 ทําการ 

เกิน 10,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท ไมนอยกวา 12 ทําการ 

เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไมนอยกวา 20 ทําการ 

กองการพัสดุภาครัฐ 

   รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงิน แตกตางไปจากท่ีกําหนด ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัย  

เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 
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การซื้อหรือจางดวยวธิ ีe - Bidding 

  หากหนวยงานของรัฐไดกําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจาง

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางไมถูกตองหรือไมครบถวนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน ใหหนวยงานของรัฐยกเลิก 

การดําเนินการซื้อหรือจางในครั้งนั้น แลวดําเนินการใหมใหถูกตองตอไป   

 เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหผูประกอบการ

เขาสูระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และใหเสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถ

เสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว 
 การกําหนดวันเสนอราคา หามมิใหรนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนด 

วันเสนอราคา 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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  เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกรายผานทางระบบจํานวน  

1 ชุด ใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน 
 (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพัสดุตัวอยาง 

(ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่กําหนดใหจัดสงใน

ภายหลังจากวันเสนอราคาแลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถวน 

ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถวน 

ถูกตอง ตามเง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 

 คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูยื่นขอเสนอรายใดก็ได แตจะใหผูยื่นขอเสนอ

เปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติ 

ไมครบถวนตามเง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐไดกําหนด ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 
 ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไมครบถวน  

หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนด  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และ 

ความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรน 

การตัดสิทธ์ิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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 (3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่ถูกตอง และพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยใหจัดเรียงลําดับผูที่เสนอราคาตํ่าสุด 
หรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย 
       ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐ

ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหพิจารณาผูที่เสนอราคาตํ่ารายถัดไป หรือผูที่ไดคะแนนรวมสูง 

รายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี 
 (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ ทั้งน้ี รายงานผลการพิจารณาดังกลาวอยางนอยใหประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 
 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 
 (ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 
 (ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 

พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
  

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 
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  เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแลว ปรากฏวา มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวหรือ 

มีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

เพียงรายเดียว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพื่อยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะ

ดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิก ใหคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตอรองราคากับผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

และจัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

 กรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขที่กําหนด ใหเสนอหัวหนาหนวยงาน 

ของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือยกเลิกและดําเนินการประกวดราคาฯ ใหม  แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐ

พิจารณาแลวเห็นวา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี  จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี

คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลวแตกรณีก็ได  

 เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน 

ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหม 

หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ตอ) 
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 (1) แจงผูท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางนั้นผานระบบฯ เพื่อ

ตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา

ผานระบบฯ แลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้น

ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลด แตสวนท่ีสูงกวา

วงเงินท่ีจะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคา 

ท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น 

 (2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหแจงผูท่ีเสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

ซื้อหรือจางทุกรายผานระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหมพรอมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผานระบบฯ 

ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  

  หากรายใดไมยื่นใบเสนอราคาใหถือวารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม หากผูท่ี 

เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา 

แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสม  

ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จางสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง (กรณีหนวยงานของรัฐใชเกณฑราคา) 



 (3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจ

วาจะยกเลิกการซื้อหรือจาง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจํานวน  

หรือลดเนื้องาน  

  หากการดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของผูชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไป 

จากเดิม ถือวากอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคา ใหยกเลิกการซื้อ 

หรือจางในครั้งนั้น แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการ

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซื้อหรือจาง 

โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก)  

แลวแตกรณี ก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหม 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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กรณีราคาของผูชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จางสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง (กรณีหนวยงานของรัฐใชเกณฑราคา) (ตอ) 



 เมื่อราคาของผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด สูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการ 

แจงผูท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางนั้นผานทางระบบเพื่อตอรองราคา

ใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผานทางระบบฯ แลว ราคาท่ีเสนอ

ใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละ 10 ของวงเงิน 

ท่ีจะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จางนั้นไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อ

หรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น  

 หากดําเนินการไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจวา 

จะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการซื้อหรือจางในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาฯ ใหม แตหาก

หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม 

อาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธี

เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ

หรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหม 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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กรณราคาของผูชนะการเสนอราคาทเหนควรซอ/จางสูงกวาวงเงนทจะซอ

หรือจาง (กรณีหนวยงานของรัฐใชเกณฑราคาประกอบเกณฑคุณภาพ) 

(ตอ) 



 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผล 

การพิจารณา และผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ี

ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ

หนวยงานของรัฐน้ัน และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ ผานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

กองการพัสดุภาครัฐ      การประกาศผลผูชนะการเสนอราคา 
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 วิธีการซ้ือหรือจาง โดยวิธีสอบราคา 

 วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือจางคร้ังหนึ่งเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน  

5,000,000 บาท  

 - ใหกระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนั้นตัง้อยูในพืน้ท่ีท่ีมีขอจํากัด

ในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําใหไมสามารถดําเนินการผานระบบ

ตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  

       ท้ังนี้ ใหเจาหนาท่ีระบุเหตุผลความจําเปนท่ีไมอาจดําเนินการซ้ือ

หรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ไวในรายงานขอซ้ือหรือขอจางดวย 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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1. ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ

มอบหมายเจาหนาทีห่รือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เพ่ือ       - จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) หรือ 

             - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้ง 

             - กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

2. ผูมีหนาท่ีจัดทําเอกสารสอบราคา =  เจาหนาท่ี 

3. ผูมีหนาท่ีลงนามในการทําเอกสารสอบราคา  =  หัวหนาเจาหนาท่ี 

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
 วิธีการซ้ือหรือจาง โดยวิธีสอบราคา 
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   การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา 
 

หนวยงานอาจนํารางประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีสอบราคา เผยแพร

เพื่อรับฟงความคดิเห็นจากผูประกอบการกอนก็ได 

    - เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ                      -กรมบัญชีกลาง 

                                                                                               -หนวยงานของรัฐ 

                   -สถานท่ีปดประกาศ

                   ของหนวยงานของรัฐ      

      - เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  3  วันทําการ 

     - กรณีท่ีหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางฯ เผยแพร 

เพื่อรับฟงความคดิเห็นจากผูประกอบการ ใหนําความเร่ืองการรับฟงความคดิเห็น 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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      การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา 
   หัวหนาหนวยงานของรัฐ ใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจางและรางประกาศ 

และเอกสารซื้อหรือจางฯ 

        - ใหหัวหนาเจาหนาที่ = เผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีสอบราคา  ในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และหนวยงานของรัฐ    เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  

5 วันทําการ 

       - การใหหรือขาย เอกสารสอบราคา ใหกระทําพรอมกับการเผยแพรประกาศและเอกสารฯ   

        - ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซื้อหรือจางฯ ของหนวยงานให สตง.  

ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

        -  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับเอกสารซื้อหรือจาง (เริ่มตนวันประกาศเผยแพร 

ถึงวันสุดทายของการประกาศเผยแพร)  

       - กําหนดวัน เวลา ในการย่ืนขอเสนอ (กําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของเผยแพร 

การประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง  =  โดยกําหนดเปนวัน เวลาทําการ เพียงวันเดียว) 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา 
  

        กรณีท่ีจะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ี ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา 

และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาดวย 

        กอนวันปดรับซองสอบราคา หากหนวยงานของรัฐเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานท่ีอันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งมี

ไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตั้งแตตน ใหหนวยงานของรัฐจัดทําเปนเอกสารสอบราคา

เพิ่มเติม  

         การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีตามวรรคสอง ใหผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น

จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

  ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การรับซอง  

และการเปดซองสอบราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย 

 

 เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองสอบราคา หามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนด

วันย่ืนซองสอบราคา  

 

 

 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา 
  

 

     - ผูย่ืนขอเสนอจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการฯ 

                                  - สงถึงหนวยงานของรัฐโดยย่ืนตรงตอหนวยงานของรัฐ พรอม

รับรองเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตองและ

เปนความจริงทุกประการ 

        - เจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซอง 

        - ระบุวันและเวลาท่ีรับซอง 

                                     - ออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง 

                                     - สงมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตางๆ  

                                       ตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยพลัน                                        

 

 

 

 การรับซอง  

กองการพัสดุภาครัฐ 

การยื่นซอง  
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การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  

          (1)  เปดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  + กรรมการทุกคน 

                 ลงลายมือชื่อกํากับ 

          (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตางๆ และพัสดุตัวอยาง (ถามี) 

                - คัดเลือกผูที่ยื่นขอเสนอไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถวน  

          (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่ถูกตองตาม (2) และ 

                 - พิจารณาคัดเลือกขอเสนอตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา 

                 - จัดเรียงลําดับผูที่เสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย 

          (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่  

กองการพัสดุภาครัฐ 
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(ก) 

(ข) (ค) (ง) 

การซื้อหรือจาง โดยวิธีคัดเลือก 
กองการพัสดุภาครัฐ 

มาตรา 56 (1) 

ก. กรณีใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลวไมมีผูยื่นขอเสนอ/หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก 
ข. กรณีพัสดุท่ีตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะพิเศษ หรือซับซอน ผูประกอบการมีจํานวนจํากัด 
ค. กรณีมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้นอันเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได            
   ซึ่งหากใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ 
ง. กรณีพัสดุท่ีโดยลักษณะการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ 
จ. กรณีพัสดุท่ีจําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ 
ฉ. กรณีเปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ หรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐ  
    หรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 
ช. กรณีงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายกอนจึงจะประมาณคาซอมได 
ซ. กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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(ก) (ข) (ค) (ง) 

กองการพัสดุภาครัฐ 
การดําเนินการ 

1 
หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ

รายงานขอซื้อขอจาง 

2 

3 

คกก. จัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก

ทําหนังสือเชิญชวนสงไปยัง

ผูประกอบการ 

ผูประกอบการท่ีไดรับหนังสือ

เชิญชวน ยื่นเสนอราคาตามวัน 

เวลา ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 

- ใหเชิญชวนผูประกอบการ 

ท่ีมีคุณสมบัติใหเขายื่น

ขอเสนอ ไมนอยกวา 3 ราย 

เวนแต ในงานนั้น มี

ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา  

3 ราย ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง 

การไมมีผลประโยชน

รวมกันของผูท่ีเขายื่น

ขอเสนอดวย 
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(ก) (ง) 

กองการพัสดุภาครัฐ 
หนาที่คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

     จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยังผูประกอบการท่ีมีคณุสมบัตติรงตามท่ี

กําหนดไมนอยกวา 3 ราย และจัดทําบัญชีรายชื่อผูประกอบการท่ี

คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

     รับซองขอเสนอเฉพาะรายท่ีคณะกรรมการไดมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น 

พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูมายื่นขอเสนอ                                               

     (เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองขอเสนอหามรับเอกสารหลักฐานฯ ตาง ๆ 

และพัสดุตัวอยางเพิ่มเติม) 

     เปดซองขอเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของผูยื่น

ขอเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกแผน 
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(ก) (ง) 

กองการพัสดุภาครัฐ 
หนาที่คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 

 

     ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา

ตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอราคา 

     พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีถูกตองตามท่ี

กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน แลวใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูยื่นขอเสนอ 

รายท่ีไดรับคัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุด   

ตามเกณฑการพิจารณาผลท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

     จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน 

     หัวหนาเจาหนาท่ี 
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(ก) 

การซื้อหรือจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กองการพัสดุภาครัฐ 

มาตรา 56 (2) 
ก. กรณีใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับ 

     การคัดเลือก 

ข. กรณีจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหน่ึงไมเกิน 

    วงเงินตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด (ไมเกิน 5 แสนบาท) 

ค. กรณีจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือมีผูประกอบการเพียงรายเดียว 

     ในประเทศไทยและไมมีพัสดุอื่นท่ีจะใชทดแทนได 

ง. กรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ หรือโรคติดตออันตรายตามกฎหมาย 

    วาดวยโรคติดตอ และการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาเสียหาย 

    อยางรายแรง 

จ. กรณีเปนพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติม 

    หรือตอเน่ืองในการใชพัสดุน้ัน  

ฉ. กรณีเปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 

ช. กรณีเปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 

ซ. กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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(ก) 
กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใหเชิญผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง หรือจากผูยื่น
ขอเสนอในการซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) ใหมายื่นเสนอ
ราคา ทั้งนี้ หากเห็นวา ผูประกอบการรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือ
ราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(ข) 
กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ใหเชิญผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรงมายื่นราคา  

หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคาหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(ค) 
กรณีจําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมหรือตอเนื่องจากพัสดุที่ไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว ตามมาตรา 56 (2) (จ)  

ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสงมอบ เพ่ือขอใหมีการซ้ือหรือจาง

ตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอหนวยงานของรัฐ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การซื้อหรือจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตอ) 



(ง) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ใหดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 

(จ) 
กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช) ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยตรงมาเสนอราคา 

หากเห็นวา ราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

    กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ใหเจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือ

รับจางนั้นโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา

หนวยงานของรัฐ  

        ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเกิดขึ้นโดยไมอาจคาดหมายไวกอน และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน 

ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ และเมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาว

เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การซื้อหรือจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตอ) 



เกณฑการพิจารณาขอเสนอสําหรับการซื้อหรือจาง 

1 

การซื้อหรือจางพัสดุ 
ท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ 
ท่ีเปนมาตรฐาน มีคุณภาพดี

เพียงพอตามความตองการ 
ใชงาน และเปนประโยชนตอ

หนวยงานของรัฐแลว  
ใหใชเกณฑราคา โดยคัดเลือก 
ผูเสนอราคาต่ําสุด เปนผูชนะ 

2 

การซ้ือหรือจางพัสดุที่มีความซับซอน 

มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 

จําเปนตองคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดี

ตามความตองการใชงานของหนวยงาน

ของรัฐนั้น และเปนประโยชนตอ

หนวยงานของรัฐ สามารถใชเกณฑ

ราคาประกอบเกณฑอ่ืนโดยพิจารณา

คัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณภาพ 

และคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน  

ซ่ึงไดคะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะ 

หากไมอาจเลือกเกณฑอื่นประกอบ  

และจําเปนตองใชเกณฑเดียว  

ใหใชเกณฑราคา 

3 

การซ้ือหรือจางที่มีการกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะที่จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของ

พัสดุหรือคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  

ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐาน

เดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการ

พิจารณา ใหหนวยงานของรัฐกําหนด 

เปนเง่ือนไขใหมีการย่ืนขอเสนอทางดาน

เทคนิคหรือขอเสนออืน่แยกมาตางหาก 

และใหพิจารณาคัดเลือกผูที่ไดคะแนน

ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออืน่ 

ที่ผานเกณฑขั้นต่ําตามที่หนวยงานของรัฐ

กําหนด แลวใหพิจารณา 

ตามขอ 1 หรือ 2 

         วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก ใหพิจารณาถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐ  
       และวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ตามหลักเกณฑดังนี้ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 

วิธีประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป ไมเกิน 200,000,000  บาท เกิน 200,000,000   บาท 

วิธีคัดเลือก ไมเกิน 100,000,000  บาท เกิน 100,000,000  บาท 

วิธีเฉพาะเจาะจง ไมเกิน 50,000,000  บาท เกิน 50,000,000  บาท 

อํานาจในการสั่งซื้อหรอืสั่งจาง 

    สําหรับรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดแตกตาง ใหเสนอคณะกรรมการวินิจฉัย 
เพื่อขอความเห็นชอบ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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ประเภทของผูมีอํานาจเหนอืข้ึนไปหนึ่งชั้น 
กองการพัสดุภาครัฐ 
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1. ราชการสวนกลางท่ีมีฐานะเทียบเทากรม ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง แลวแตกรณี 

2. ราชการสวนภูมิภาค ปลัดกระทรวงตนสังกัดของหนวยงานของรัฐ

เจาของงบประมาณ 

3. ราชการสวนทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัด 

4. รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

5. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัย 

6. สวนราชการท่ีขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการวุฒิสภา สํานักเลขาธิการสภาผูแทน 

ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร 

หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูใชอํานาจ

เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  

7. กรณีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว ตาม (1) – (6) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม 

ชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น แลวแตกรณี 

8. กรณีไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูใชอํานาจ

เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง 



วิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไป 

วิธีคัดเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

ใชกับงานที่ไมซับซอน งานที่มีลักษณะเปน
งานประจําของหนวยงานของรัฐ หรืองานที่
มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษา
ซ่ึงทํางานนั้นไดเปนการทั่วไป โดย
หนวยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดให
เขายื่นขอเสนอกําหนด  

ใชกับกรณีที่ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
แลวไมผลดี หรือเปนกรณีที่เปนงาน
ซับซอน หรือซับซอนมาก หรือกรณี 
เปนงานจางที่มีที่ปรึกษาจํานวนจํากัด  
ใหหนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ 
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข 
ที่กําหนดซ่ึงตองไมนอยกวา 3 ราย 
ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานที่มี 
ที่ปรึกษานอยกวา 3 ราย 

ใชกับกรณีที่ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและ
วิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวไมไดผลดี หรือ
กรณีมีวงเงินคาจางไมเกินวงเงินตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง หรือกรณีจางที่ปรึกษารายเดิม 
ทําตอจากงานที่ไดทําไวแลว หรือกรณีเปนงาน
จางที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจางนั้นจํานวนจํากัด
และมีวงเงินคาจางคร้ังหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีในงานนั้น 
มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีเปนงานที่มี
ความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ ใหหนวยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่
มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนที่กําหนดรายใดรายหนึง่
ใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขาเจรจาตอรองราย 

การจางที่ปรึกษา 
กองการพัสดุภาครัฐ 

72 



กองการพัสดุภาครัฐ 

ขั้นตอนการจางที่ปรึกษา ทุกวิธี 

การจัดทํารางขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา 
 

           ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐอาจแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 

คณะหน่ึง หรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จัดทํา 

รางขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษา รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา

คัดเลือกขอเสนอ  

          องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมใหเปนไป

ตามท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความเหมาะสม 

 

การจางที่ปรึกษา 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

การจัดทํารายงานขอจางที่ปรึกษา  

           ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอจางท่ีปรึกษาเสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี  
 

การแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

            ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

จางท่ีปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พรอมกับกําหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

การจางที่ปรึกษา 

ขั้นตอนการจางที่ปรึกษา ทุกวิธี (ตอ) 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา 

มี 4 คณะ ไดแก 

การจางที่ปรึกษา 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

จนท. หน.หนวยงานของรัฐ 

ตามรายการ ดังนี้ 

รายงานขอจางท่ีปรึกษา 

การจางที่ปรึกษา 

1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา  

2. ขอบเขตของงานจางที่ปรึกษา  

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง  

4. ราคากลางงานจางที่ปรึกษา  

6. กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานจางที่ปรึกษา  

7. วิธีจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีน้ัน 

8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

9. ขอเสนออื่นๆ (เชน แตงต้ัง คกก.) 

5. วงเงินที่จะจางที่ปรึกษา โดยใหระบุวงเงินงบประมาณถาไมมีวงเงิน
ดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะจางในครั้งน้ัน 

                   เจาหนาท่ีทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
ใหความเห็นชอบฯ รายงานท่ีเสนอแลว  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจางตามวิธีนั้นตอไปได 76 



กองการพัสดุภาครัฐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

1. ขั้นตอนเริ่มตน 

 - ใหเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

พรอมประกาศเผยแพร ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 - ทํารายงานขอจางท่ีปรึกษา  โดยเจาหนาท่ีทํารายงานเสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

 - แตงตั้งคณะกรรมการฯ 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร 

 -  เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษาแลว 

ใหหัวหนาเจาหนาท่ีเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษาในระบบเครือขาย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ และใหปดประกาศโดยเปดเผย 

ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 วันทําการ   

 - การใหเอกสารจางท่ีปรึกษา รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของ  จะใหไปพรอมกันกับ

การเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษา เพื่อใหท่ีปรึกษาท่ีประสงคจะเขาย่ืน

ขอเสนอสามารถขอรับเอกสารจางท่ีปรึกษาต้ังแตวันเร่ิมตนประกาศจนถึงวันสุดทายของ

การเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษา 

 - ใหกําหนดวัน เวลาในการย่ืนขอเสนอเปนวันทําการเพียงวันเดียว นับถัดจาก

วันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสารจางท่ีปรึกษา  
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 - เปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอทุกราย 

แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแผน 

 - ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตางๆ ของท่ีปรึกษาผูยื่น

ขอเสนอ แลวคัดเลือกท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารครบถวน 

ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอดานคุณภาพท่ีครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ

กําหนดไวในเอกสารจางท่ีปรึกษา  

 - ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายใด

ก็ได แตจะใหท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 - ท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ        

ไดกําหนดไว  ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ตอ) 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 - เปดซองขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายท่ีถูกตอง และพิจารณาเลือกรายท่ี

เสนอราคาต่ําสุด และจัดลําดับ 

 - กรณีท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ไมเขาทําสัญญาหรือ

ขอตกลงกับหนวยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารจางท่ีปรึกษา ใหคณะกรรมการพิจารณาผูท่ี

เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

 - กรณีท่ีมีท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย ใหเรียกท่ีปรึกษาดังกลาว

มาเสนอราคาใหมดวยวิธีการยื่นซองขอเสนอดานราคา และพิจารณาเลือกรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด  
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ตอ) 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 

 - จัดทํารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอ 

หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ

พิจารณาดังกลาวอยางนอยใหประกอบดวย 

  (1) รายละเอียดงานจางท่ีปรึกษา 

  (2) รายชื่อท่ีปรึกษา วงเงินท่ีเสนอ และขอเสนอของท่ีปรึกษาทุกราย 

  (3) รายชื่อท่ีปรึกษาท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน  

  (4) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 

  (5) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของท่ีปรึกษา   

ทุกราย พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 81 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

กรณีมีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียว    

หรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายราย             

แตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐยกเลิก 

 หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

มีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไป 

โดยไมตองยกเลิก ใหคณะกรรมการ

ตอรองกับท่ีปรึกษารายนั้น แลวเสนอ

ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ตอไป 

กรณีท่ีไมมีผูย่ืนขอเสนอ  

หรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคัดเลือก  

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 

 หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการจาง

โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหมอาจไมได

ผลดี จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก

ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ตาม 70 (3) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแต

หนวยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี

คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น     

ใหเริ่มกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํา

รายงานขอจางตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ตอ) 



กรณีท่ีปรึกษารายท่ีสมควรจาง

เสนอราคาสูงกวาวงเงินท่ีจะจาง 

(1) แจงท่ีปรึกษารายท่ี

เห็นสมควรจางนั้น 

เพื่อตอรองราคา 

(2) เรียกท่ีปรึกษาท่ีผานเกณฑดาน

คุณภาพทุกรายมาตอรองราคาใหม

พรอมกัน 

(3) เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก 

/ดําเนินการจางดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม 

/ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แลวแตกรณีก็ได 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  

โดยวิธีคัดเลือก 

1. ขั้นตอนเริ่มตน 

 - ทํารายงานขอจางท่ีปรึกษา  โดยเจาหนาท่ีทํารายงานเสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

 - แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  

 - ใหเจาหนาท่ีขอรายชื่อท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจางจากศูนยขอมูล    

ท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง แลวมอบใหคณะกรรมการจางท่ีปรึกษาฯ           

เพื่อดําเนินการตอไป 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

2. ขั้นตอนการเชิญชวน 

ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี ้
 - จัดทําหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 - ใหเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหเขาย่ืนขอเสนอ               

ตอหนวยงานของรัฐ ไมนอยกวา 3 ราย  เวนแต มีท่ีปรึกษาดังกลาวนอยกวา 3 ราย        

โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูเขาย่ืนขอเสนอดวย  

 - เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาในการย่ืนขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของท่ีปรึกษา

พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาผูมาย่ืนขอเสนอ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว 

หามรับเอกสารหลักฐานตางๆ เพิ่มเติม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  

โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 - เปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอทุกราย 

แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแผน 

 - ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตางๆ ของท่ีปรึกษาผูยื่น

ขอเสนอ แลวคัดเลือกท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารครบถวน 

ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอดานคุณภาพท่ีครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ

กําหนดไวในเอกสารจางท่ีปรึกษา  

 - ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายใด

ก็ได แตจะใหท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 - ท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ        

ไดกําหนดไว  ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของท่ีปรึกษาผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  

โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ตอ) 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 - คัดเลือกขอเสนอท่ีถูกตอง จัดลําดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี 

 (ก) กรณีงานจางท่ีปรึกษาท่ีเปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรือ

งานท่ีซับซอนใหคัดเลือกจากรายท่ีไดคะแนนรวมดานคุณภาพและดานราคามากท่ีสุด 

 (ข) กรณีงานจางท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซอนมาก ใหคัดเลือกรายท่ีไดคะแนน

ดานคุณภาพมากท่ีสุด 

 กรณีรายท่ีคัดเลือกไวไมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐในเวลา

ท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดตาม (ก) 

หรือ (ข) แลวแตกรณี รายถัดไป ตามลําดับ 

 - จัดทํารายงานผลการพิจารณา (นําวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใชโดยอนุโลม) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  

โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

กรณีมีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียว    

หรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายราย             

แตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐยกเลิก 

 หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามี

เหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดย

ไมตองยกเลิก ใหคณะกรรมการตอรอง

กับที่ปรึกษารายนั้น แลวเสนอความเห็น

ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐตอไป 

กรณีท่ีไมมีผูย่ืนขอเสนอ  

หรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคัดเลือก  

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณายกเลิก 

 หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการจาง

โดยวิธีคัดเลือกใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งให

ดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม

มาตรา 70 (3) (ก) ก็ได เวนแตหนวยงาน    

ของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดวยเหตุอื่น ใหเร่ิมกระบวนการจางใหม    

โดยการจัดทํารายงานขอจางตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา  

โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอในงานจางท่ีปรึกษา 

         4. ประเภท

ของที่ปรึกษาที่รัฐ

ตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน 

2. วิธีการ

บริหารและ

ปฏิบัติงาน 

  

5. ขอเสนอทางดาน

การเงิน 6. เกณฑอื่นตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก  นอกจากใหพิจารณาเกณฑดานคุณภาพ 

ทั้ง 6 เกณฑแลว ใหเปนไปตามเกณฑในการพิจารณาและการใหน้ําหนัก ตามความในมาตรา 76  

ของกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

กรณีการจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือ

ดาํเนินงานประจาํหรืองานท่ีมี

มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน  

    ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  

ท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ  

ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองาน 

ที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน

เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม

ด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด 

1 

2 

   กรณีการจ้างท่ีปรึกษา ท่ีมี 

ความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก 

   ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนน 

ด้านคุณภาพมากท่ีสุด 

3 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

ขันตอนการปฏิบัติในการจางทีปรึกษา  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1. ขั้นตอนเร่ิมต้น 

 - ให้เจ้าหน้าทีท่าํรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

 - แต่งตั้ง คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 - ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งคณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ เพือ่ดาํเนินการต่อไป 

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพจิารณาตดัสิน 

 - ให้คณะกรรมการจ้างทีป่รึกษาฯ จัดทาํหนังสือเชิญชวนทีป่รึกษา                 

ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

 - เชิญชวนทีป่รึกษารายใดรายหน่ึงทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะทาํงานน้ัน 

 - พจิารณาข้อเสนอของทีป่รึกษา และเจรจาต่อรอง เพือ่ให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมาะสม 

ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 

 - จัดทาํรายงานผลการพจิารณา (นําวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปมาใช้โดยอนุโลม) 
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หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน 

ไมเกิน  100,000,000  บาท เกิน  100,000,000  บาท 

อํานาจในการส่ังจางท่ีปรึกษา 

ใหเปนอํานาจของผูดํารงตาํแหนงและภายในวงเงิน  ดังตอไปนี ้

กองการพัสดุภาครัฐ 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

ในกรณีมีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายได

ไมเกินรอยละ 15 ของคาจางตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตอง

วางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินที่ไดรับ

ลวงหนาไปน้ัน  

กรณีจางสําหรับการหนวยงานของรัฐ ใหจายเงินคาจาง

ลวงหนาไดไมเกินรอยละ 50 คาจางตามสัญญา และไมตองมี

หลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได 

การจายเงินลวงหนา 
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กองการพัสดุภาครัฐ 
การคืนหนังสือค้ําประกัน 

ใหคืนหนังสือคํ้าประกันใหแกที่ปรึกษา เมื่อไดหักเงินที่ได 

จายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานในแตละงวด 

จนครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 
 

การคืนหนังสือคํ้าประกัน 

 (หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา) 
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งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

• ใหหนวยงานของรัฐเลือกผูให

บริการรายใดรายหน่ึง ซึ่งเคยทราบ

หรือเคยเห็นความสามารถแลว 

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินงาน 

จางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสรางไดพิจารณาเสนอแนะ 

• เปนกรณีที่หนวยงาน 

ของรัฐ  เชิญชวนผูใหบริการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

ที่กําหนด เพ่ือออกแบบงาน 

กอสรางที่มีลักษณะพิเศษเปนที่เชิดชู

คุณคาทางดานศิลปกรรม หรือ

สถาปตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน 

ที่กําหนดตามกฎกระทรวง 

• ใชกับงานท่ีมีลักษณะซับซอน

หรือซับซอนมาก หรือ ใชกับ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลว

ไมไดผล หรือกรณีเปนงาน

ออกแบบหรือใชความคิด 

ซึ่งหนวยงานของรัฐไมมีขอมูล

เพียงพอท่ีจะกําหนดเบื้องตน

ได โดยใหเชิญชวนผูใหบริการ

ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไมนอยกวา 3 ราย 

ใหเขาย่ืนขอเสนอ 

• ใชกับงานท่ีมีลักษณะ 

ไมซับซอน 

1. วิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไป 
2. วิธีคัดเลือก 

3. วิธี

เฉพาะเจาะจง 

4. วิธีประกวด

แบบ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

คณะกรรมการดําเนินงานจางฯ 

มี 5 คณะ ไดแก 

งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

จางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสรางโดยวิธีประกาศ       

เชิญชวนท่ัวไป 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

จางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสรางโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

จางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

จางออกแบบงานกอสราง        

โดยวิธีประกวดแบบ  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ในงานจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสราง 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ 

1. ขั้นตอนเริ่มตน 

 - ใหเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารจางฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

พรอมประกาศเผยแพร ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 - ทํารายงานขอจางฯ โดยเจาหนาท่ีทํารายงานเสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

 - แตงตั้งคณะกรรมการฯ 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร 

 -  เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอจางฯ แลว           

ใหหัวหนาเจาหนาท่ีเผยแพรประกาศและเอกสารจางฯ ในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปด

ประกาศของหนวยงานของรัฐ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 วันทําการ   

 - การใหเอกสารจางฯ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของ  จะใหไปพรอมกันกับการ

เผยแพรประกาศและเอกสารจางฯ เพื่อใหผูใหบริการท่ีประสงคจะเขาย่ืนขอเสนอ

สามารถขอรับเอกสารจางฯ ต้ังแตวันเร่ิมตนประกาศจนถึงวันสุดทายของการเผยแพร

ประกาศและเอกสารจางฯ 

 - ใหกําหนดวัน เวลาในการย่ืนขอเสนอเปนวันทําการเพียงวันเดียว นับถัดจาก

วันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสารจางฯ  
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 - เปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูใหบริการผูยื่นขอเสนอ       

ทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแผน 

 - ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูใหบริการผูยื่น

ขอเสนอ แลวคัดเลือกผูใหบริการผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารครบถวน 

ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอดานคุณภาพท่ีครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ

กําหนดไวในเอกสารจางฯ  

 - ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูใหบริการผูยื่นขอเสนอ     

รายใดก็ได แตจะใหผูใหบริการผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 - ผูใหบริการผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ        

ไดกําหนดไว  ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูใหบริการผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ตอ) 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

       -   พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูใหบริการรายท่ีถูกตอง ซึ่งมีคุณภาพ   

และคุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ แลวใหเสนอจางจากรายท่ีไดคะแนน

คุณภาพมากท่ีสุด และจัดลําดับคะแนน 

       -  ในกรณีท่ีผูใหบริการรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุด        

ไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงในเวลาท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการพิจารณาผูท่ีได

คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในลําดับถัดไป  

       -  จัดทํารายงานผลการพิจารณา (ใหนําวิธีการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนท่ัวไปมาใชโดยอนุโลม) 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

กรณีมีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียว    

หรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายราย             

แตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐยกเลิก 

 หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

มีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไป 

โดยไมตองยกเลิก ใหคณะกรรมการ 

เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน 

ของรัฐตอไป 

กรณีท่ีไมมีผูย่ืนขอเสนอ  

หรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคัดเลือก  

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 

 หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการจาง

โดยวิธีคัดเลือกใหมอาจไมไดผลดี              

จะสั่งใหดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก      

ตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง     

ตาม 82 (1) แลวแตกรณีก็ได เวนแต

หนวยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี

คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น     

ใหเริ่มกระบวนการจางใหมโดยการจัดทํา

รายงานขอจางตามระเบียบฯ 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

1. ขั้นตอนเริ่มตน 

 - ทํารายงานขอจางฯ  โดยเจาหนาท่ีทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

 - แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานจางฯ  

 - ใหเจาหนาท่ีแจงใหคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอสรางโดยวิธีคดัเลือก เพื่อดําเนินการตอไป   

การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  
โดยวิธีคัดเลือก 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

2. ขั้นตอนการเชิญชวน 

ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางฯ ดําเนินการ ดังนี ้
 - จัดทําหนังสือเชิญชวนผูใหบริการตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 - ใหเชิญชวนผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหเขาย่ืนขอเสนอ               

ตอหนวยงานของรัฐ ไมนอยกวา 3 ราย  เวนแต มีผูใหบริการดังกลาวนอยกวา 3 ราย        

โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูเขาย่ืนขอเสนอดวย  

 - เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาในการย่ืนขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูใหบริการ

พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูใหบริการผูมาย่ืนขอเสนอ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาว

แลว หามรับเอกสารหลักฐานตางๆ เพิ่มเติม 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  
โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 - เปดซองขอเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูใหบริการผูยื่นขอเสนอ      

ทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแผน 

 - ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูใหบริการ 

ผูยื่นขอเสนอ แลวคัดเลือกผูใหบริการผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารครบถวน 

ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอดานคุณภาพท่ีครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ

กําหนดไวในเอกสารจางฯ  

 - ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูใหบริการผูยื่นขอเสนอ    

รายใดก็ได แตจะใหรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 - ผูใหบริการผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ        

ไดกําหนดไว  ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อรายนั้น 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  
โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน (ตอ) 
ใหคณะกรรมการดําเนินงานจางฯ ดําเนินการ ดังนี้ 

 -  พิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผูใหบริการรายท่ีถูกตอง ซึ่งมีคุณภาพและ

คุณสมบัติเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ แลวใหเสนอจางจากรายท่ีไดคะแนน

คุณภาพมากท่ีสุด และจัดลําดับคะแนน  

 -  กรณีรายท่ีคัดเลือกไวไมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงในเวลาท่ีกําหนด  

ใหคณะกรรมการพิจารณาผูใหบริการผูย่ืนขอเสนอท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดในลําดับถัดไป 

 - จัดทํารายงานผลการพิจารณา (นําวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใชโดยอนุโลม) 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  
โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

กรณีมีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียว    

หรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายราย             

แตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐยกเลิก 

 หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

มีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไป 

โดยไมตองยกเลิก ใหคณะกรรมการเจรจา

กับผูใหบริการรายนั้น แลวเสนอความเห็น

ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐตอไป 

กรณีท่ีไมมีผูย่ืนขอเสนอ  

หรือขอเสนอน้ันไมไดรับการคัดเลือก  

 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 

 หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาการจาง

โดยวิธีคัดเลือกใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งให

ดําเนินการจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม

มาตรา 82 (1) ก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐ

จะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดวย 

เหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการจางใหม 

โดยการจัดทํารายงานขอจางตามระเบียบฯ 
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การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  
โดยวิธีคัดเลือก (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

1. ข้ันตอนเริ่มตน 

 - ใหเจาหนาท่ีทํารายงานขอจางฯ 

 - แตงต้ัง คณะกรรมการดําเนินงานจางฯ 

 - ใหเจาหนาท่ีแจงคณะกรรมการจางฯ เพื่อดําเนินการตอไป 

2. ข้ันตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน 

 - ใหคณะกรรมการจางฯ จัดทําหนังสือเชิญชวนผูใหบริการ                                

ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 - เชิญชวนผูใหบริการรายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานน้ัน 

 - พิจารณาขอเสนอของผูใหบริการ เพ่ือใหไดขอเสนอท่ีเหมาะสม ถูกตอง  

เปนประโยชนตอทางหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 - จัดทํารายงานผลการพิจารณา (นําวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใชโดยอนุโลม) 

การจางออกแบบหรือควบคุมงาน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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กองการพัสดุภาครัฐ 
การจางออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ 

 

ใหเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารงานจางฯ 

พรอมประกาศเผยแพร ตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอจางฯ      

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐโดยผาน

หัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือขอความเห็นชอบ

แลวจึงดําเนินการตอไป 

การใหเอกสารการจางฯ และเอกสารท่ี

เก่ียวของ จะใหไปพรอมกับการเผยแพร

ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแตวันเริ่มตน

ประกาศจนถึงวันสุดทายของการเผยแพร 

ใหเจาหนาท่ีดําเนินการเผยแพรประกาศ

ประกวดแบบในระบบเครือขายสารสนเทศ   

ของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ 

และใหปดประกาศดวย    เปนเวลาติดตอกัน  

ไมนอยกวา  7 วันทําการ 

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 

107 



กองการพัสดุภาครัฐ 

 

เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซอง        

ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ของผูใหบริการทุกราย 

แลวคัดเลือกท่ีถูกตอง ครบถวน            

และใหคัดเลือกผูท่ีเสนอแนวความคิด      

ท่ีไดคะแนนดานคุณภาพมากท่ีสุด      

และจัดลําดับไว  

เสนอรายงานผลการพิจารณาให

หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา     

ใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี

ผลประโยชนของผูใหบริการท่ีไดรับ

คัดเลือกแลวคัดเลือกผูใหบริการท่ีไมมี

ผลประโยชนรวมกันไปสูขั้นตอนท่ี 2  

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ (ตอ) 
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การจางออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ (ตอ) 



กองการพัสดุภาครัฐ 

(ก) ผูชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะตองพัฒนาแนวความคิดจาก

ขั้นตอนท่ี 1 แลวใหเปนแบบเพ่ือการประกวดและจัดสงใหหนวยงานของรัฐ

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

(ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองขอเสนอขั้นตอนท่ี 2 ใหคณะกรรมการฯ   

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของทุกรายและการมีผลประโยชนรวมกัน 

แลวใหคัดเลือกผูชนะการประกวดแบบท่ีไดคะแนนคุณภาพมากท่ีสุด        

และจัดลําดับ 

(ค) ใหคณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวย

เอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อสั่งการ  

โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี 

ขั้นตอนท่ี 2 การประกวดแบบ 
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การจางออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ (ตอ) 



หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น 

ไมเกิน  50,000,000  บาท เกิน  50,000,000  บาท 

อํานาจในการส่ังจางออกแบบหรือควบคมุงาน 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดผูมีอํานาจและวงเงินในการสั่งจาง  

แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัย 

เพ่ือขอความเห็นชอบ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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• หากจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในแบบ และไมทําใหหนวยงานของรัฐ

เสียเปรียบก็ใหกระทําได 

ใหหนวยงานของรัฐทําสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเม่ือพนระยะเวลา 
การอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

การลงนามในสัญญา เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

• หนวยงานของรัฐตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือ 
รายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือ 
ขอตกลงกับพัสดุที่จะทําการแกไขนั้นกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย 
 

การแกไขสัญญาหรือขอตกลง ตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิม 

สัญญาและหลักประกัน 
กองการพัสดุภาครัฐ 
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

10. สัญญาเชารถยนต 

6. สัญญาจางบริการบํารุงรักษา 
และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

12. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร 

2. สัญญาซื้อขาย 

8. สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย 

14. สัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคล  
หรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 

4. สัญญาซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1. สัญญาจางกอสราง  

5. สัญญาเชาคอมพิวเตอร  

9. สัญญาแลกเปลี่ยน 

3. สัญญาจะซื้อจะขายราคา 
คงท่ีไมจํากัดปริมาณ 

7. สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร 

11. สัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร 

13. สัญญาจางออกแบบ 
และควบคุมงานกอสราง 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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 การลงนามในสัญญาในการซ้ือหรือจาง เปนอํานาจของหัวหนา

หนวยงานของรัฐ 
      การลงนามในสัญญา จะกระทําไดเม่ือพนระยะเวลาการอุทธรณ

ตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา 97 ตองอยูภายใน

ขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงนั้น  

โดยหนวยงานของรัฐตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ 

หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตาม

สัญญาหรือขอตกลงกับพัสดุที่จะทําการแกไขนั้นกอนแกไขสัญญา

หรือขอตกลงดวย 

 

การทําสัญญา 
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 การจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ

อยาง จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร

ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง 

คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิค

เฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย  

 เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจางแลวแตกรณี ไดอนุมัติการแกไข

สัญญาหรือขอตกลงแลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนามใน

สัญญาหรือขอตกลงท่ีไดแกไขนั้น 

 

การแกไขสัญญา 
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1 

2 

3 
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การกําหนดอัตราคาปรับในสัญญา 
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หลักประกันการเสนอราคา 

 เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูใหบริการ 

ไมปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจาง หรือการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

ใหหนวยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจาง 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

ดวยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ท่ีมีวงเงินซื้อหรือจางเกินกวา 5,000,000 บาท ดังนี้ 

  การซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมีการวางหลักประกัน  

การเสนอราคา โดยใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

  (1) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช 

เช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  

  (2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

  (3) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

                 (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

 ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน 
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หลักประกันการเสนอราคา 
 

 สําหรับงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ดวยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

ใหมีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

  (1) เงินสด 

  (2) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือ 

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  

  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด  

  (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ 

ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
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หลักประกันสัญญา 

 ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

  1. เงินสด 

 2. เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟท 

                 ลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้น 

                 ไมเกิน 3 วันทําการ  

  3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ 

  4. หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน 

  5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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มูลคาหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา 

   รอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุ 
ที่จัดซื้อจัดจางในคร้ังน้ัน 

  เวนแต การจัดหาที่สําคัญพิเศษ กําหนดสูงกวา 
 รอยละ 5  แตไมเกินรอยละ 10 ก็ได 

 *  กรณีหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอหรือเปน
คูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน 
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การคืนหลักประกัน 

  หลักประกันการเสนอราคา   คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ 

หัวหนาหนวยงานของรัฐไดพิจารณารายงานผลคัดเลือกผูชนะ 

การซื้อหรือจางเรียบรอยแลว    เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไว

ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือ

ขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  

หลักประกันสัญญา ใหคืนแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว   
และอยางชาตองไมเกิน 15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญา 
พนขอผูกพันตามสัญญาแลว  
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การคืนหลักประกัน (ตอ) 

 การคืนหลักประกัน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา 
ไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ใหแกผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว
พรอมกับแจงใหธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย    
ผูคํ้าประกันทราบดวย 

                  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใหคืน 
แกธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
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กองการพัสดุภาครัฐ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
งานซื้อหรืองานจาง  ระเบียบฯ 

ขอ 175 

งานจางกอสราง  

การบริหารสัญญาและการตรวจรบัพัสดุ 

ระเบียบฯ 

ขอ 176 

งานจางที่ปรึกษา ระเบียบฯ 

ขอ 179 

งานจางออกแบบควบคุมงานกอสราง 
ระเบียบฯ 

ขอ 180 
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กองการพัสดุภาครัฐ 
หลักเกณฑการตรวจรับพัสดุ 

หลักการ 

ม. 100 +ระเบียบฯ  

ยกเวน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

“การซ้ือหรือจาง ไมเกิน 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจําเปนเรงดวน 

ท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดหมายไวกอน ใช “รายงานขอความเห็นชอบ”  

เปน  “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม 

การซ้ือหรือจาง ไมเกิน 100,000 บาท (กฎกระทรวง) 

แตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เปน “ผูตรวจรับ” 
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ภา
ยใ

น
 3

 วัน
ท

ําก
าร

 

คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
(ครบองค

ประชุม) 

มติองคประชุม 
: บางคน 
ไมรับมอบ 

มติองคประชุม 
: เห็นวา ถูกตอง 

มติองคประชุม 
: เห็นวา ไมถูกตอง 

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อทราบ 

ทําใบตรวจรับ อยางนอย 2 ฉบับ 

ใหผูขาย/ผูรับจาง 1 และ จนท. 1  

: รับพัสดุไว  ถือวาสงมอบถูกตอง  
ณ วันท่ีสง :  สงมอบพัสดุให จนท.   

มติองคประชุม 
: เห็นวา ถูกตอง

เพียงบางสวน 

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ  
เพื่อทราบและสั่งการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

 
สั่งการ 

 

แจง

คูสัญญา 

สัญญา 
ไมไดกําหนด 
เปนอยางอ่ืน 

รับไวเฉพาะท่ีถูกตอง 

รายงาน 
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ทําบันทึกความเห็นแยง 

เสนอหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐเพ่ือสั่งการ 

ใหรับ 

ไมรับ 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  งานซื้อหรือจาง 



คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
งานจาง

กอสราง 
(องคประชุม) 

ผูควบคุมงาน 
รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

เพื่อทราบ 

ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
อยางนอย 2 ฉบับ 

ใหผูรับจาง 1 และ จนท. 1  
มติองคประชุม 
: เห็นวา ถูกตอง 

ทั้งหมด / เฉพาะงวด 

มติองคประชุม 
: เห็นวา ไมถูกตอง 

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ  
เพื่อทราบหรือสั่งการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

สั่งการ 

แจง

คูสัญญา 

มติองคประชุม 
: บางคนไมรับมอบ 

ทําบันทึกความเห็นแยง 

เสนอหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐ เพ่ือสั่งการ 

ใหรับ 

ไมรับ 

: ถือวาสงมอบครบถวน ณ วันที่สง 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  งานจางกอสราง  



คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
งานจางที่ปรึกษา/ออกแบบ/คุมงาน 

(องคประชุม) รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

เพื่อทราบ 

ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
อยางนอย 2 ฉบับ 

ใหคูสัญญา 1 และ จนท. 1  
มติองคประชุม 
: เห็นวา ถูกตอง 

มติองคประชุม 
: เห็นวา ไมถูกตอง 

รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ  
เพื่อทราบหรือสั่งการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

สั่งการ 

แจง

คูสัญญา 

มติองคประชุม 
: บางคนไมรับมอบ 

ทําบันทึกความเห็นแยง 

เสนอหัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐ เพ่ือสั่งการ 

ใหรับ 

ไมรับ 

: ถือวาสงมอบครบถวน ณ วันที่สง 
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางท่ีปรึกษา/ออกแบบหรือควบคุมงาน 



การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลาการทําสัญญา 

เหตุเกิดจากความผิด 
 เกิดจากความบกพรอง

ของหนวยงานของรัฐ 
เหตุสุดวิสัย 

เหตุเกิดจากพฤติการณ

อันหน่ึงอันใด ท่ีคูสัญญา

ไมตองรับผิด 
ตามกฎหมาย 

เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดให

กฎกระทรวง 

ตามมาตรา 102 ใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจ ที่จะพิจารณาได 

ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังตอไปน้ี 

ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นส้ินสุดลง  

หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากไมแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกข้ึนมากลาวอางในภายหลงัไมได   

เวนแตกรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง 

หรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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การบริหารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 
การบริหารพัสดุในหมวดน้ี ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง  

งานจางท่ีปรึกษา และงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน 

กองการพัสดุภาครัฐ 

การเก็บ 
และการบันทึก 

การเบิกจาย 

การยืม การบํารุงรักษา  
การตรวจสอบ 

การจําหนายพัสดุ 
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การเก็บและการบันทึก :- 
 

 
 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด  

และแสดงรายการตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 ใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดียวกันก็ได 

 เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวน

ถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การเบิกจาย :- 
  

 
 ใหหัวหนาหนวยงานท่ีตองใชพัสดุน้ัน เปนผูเบิก  

 การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ  

                 ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี)  

      แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

 หากมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืน ใหอยูในดุลพินิจของ

หัวหนาหนวยงานของรัฐน้ัน โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินทราบดวย 
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การยืม : 

 

 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได 

พัสดุประเภทใชคงรูป  
  การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

 การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา

หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

 ผูยืมสงคืนพัสดุนั้นในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย  หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญ

หายไป  ผูยืมตองจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุ

ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 

โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

      ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

      ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

      หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การยืม : 

 

 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพื่อประโยชนของ

ทางราชการจะกระทํามิได 

พัสดุประเภทสิ้นเปลือง  
    ใหกระทําไดเฉพาะ หนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปน รีบดวน จะดําเนินการจัดหาได 

   ไมทันการ และหนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุน้ันๆ พอท่ีจะใหยืมได และใหมีหลักฐาน 

   การยืมเปนลายลักษณอักษร  

               ท้ังน้ี โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท  ชนิด และ 

       ปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

 เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไป 

คืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การบํารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุ 

- จัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยูในความ

ครอบครองใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานได

ตลอดเวลา  

- ใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสม

และระยะเวลาในการซอมบํารุงดวย 

- กรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุดใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพ

พรอมใชงานโดยเร็ว 

- กอนส้ินปงบประมาณของทุกป แตงตั้งผูรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิเปนเจาหนาที่  ตรวจสอบ

การรับจายพัสดุในงวด 1 ปที่ผานมา 

- รายงานผลการตรวจสอบตอผูแตงตั้งภายใน 30 วัน

ทําการ นับแตวันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นไดอยางชัดเจนวา

พัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ เนื่องมาจากการใชงาน

ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนา

หนวยงานของรัฐพิจารณาส่ังการใหดําเนินการ

จําหนายตอไปได 
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การจําหนายพัสดุ : ขาย 
  ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี  
ใหนําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแต 

1.   การขายพัสดุคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะขาย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได โดยตกลงราคา 

2.  การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 

แหงประมวลรัษฎากร   ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3.  การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  เชน  โทรศัพทเคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ใหแกเจาหนาท่ี 

ของรัฐท่ีหนวยงานของรัฐ   มอบใหไวใชงานในหนาท่ี เม่ือบุคคลดังกลาวพนจาก 

หนาท่ี หรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลว ใหขายใหแกบุคคลดังกลาว 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การจําหนายพัสดุ : ขาย 
การขายโดยวิธีทอดตลาด ใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

โดยใหผูที่ไดรับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศ 

ขายทอดตลาด กรณีที่เปนพัสดุที่มีการจําหนายเปนการทั่วไปใหพิจารณาราคา 

ที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ินของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น 

ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่

เปนพัสดุที่ไมมีการจําหนายทั่วไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ

พัสดุ และอายุการใชงาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ต้ังของพัสดุดวย ทั้งนี้ ใหเสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาว  

โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวย 

หนวยงานของรัฐจะจางผูประกอบการที่ใหบริการขายทอดตลาดเปน 

ผูดําเนินการก็ได  
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การบริหารพัสดุ (ตอ) 
กองการพัสดุภาครัฐ 

การจําหนายพัสดุ : 

แลกเปล่ียน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

โอน  ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตาม

มาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไว 

ตอกันดวย 

แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานของรัฐ

กําหนดการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  

นับถัดจากวันท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐส่ังการ  

 

 
 

  

แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภาพหรือทําลาย  
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การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน กองการพัสดุภาครัฐ 

             หามหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานท่ีถูกระบุ 

ชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน และไดแจงเวียนชื่อแลว  

เวนแต  จะไดมีการเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 

                  กรณีปรากฏวา ผูยื่นขอเสนอ หรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐ  

กระทําการอันมีลักษณะเปนการท้ิงงาน ตามความในมาตรา 109  ใหหัวหนา 

หนวยงานของรัฐพิจารณาใหผูยื่นขอเสนอคูสัญญาหรือผูรับจางชวงท่ี 

หนวยงานของรัฐอนุญาตใหรับชวงงานได หรือท่ีปรึกษา หรือผูใหบริการ 

ออกแบบหรือควบคุมงาน เปนผูท้ิงงาน แลวแตกรณี พรอมความเห็นของตน 

เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาส่ังใหเปนผูท้ิงงานโดยเร็ว 

 

 

 

 
 

137 



เปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมทําสัญญาหรือขอตกลง 

เปนหนังสือกับหนวยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

คูสัญญาของหนวยงานของรัฐหรือผูรับจางชวงที่หนวยงานของรัฐอนุญาต 

ใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือน้ัน 

เมื่อปรากฏวาผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะ

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

หรือกระทําการโดยไมสุจริต 

 

เมื่อปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผูใหบริการงานจางออกแบบ

หรือควบคุมงานกอสรางมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแก

หนวยงานของรัฐอยางรายแรง 
เมื่อปรากฏวาผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือผูประกอบการ

งานกอสรางไมปฏิบัติตามมาตรา 88 

การกระทําอ่ืนๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวง     

กองการพัสดุภาครัฐ การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน (ตอ) 
       ม.109 ในกรณีปรากฏวาผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการดังตอไปนี้  

โดยไมมีเหตุอันควร ใหถือวากระทําการอันมีลักษณะเปนการท้ิงงาน  
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1. เปนผูท่ีมีฐานะการเงินม่ันคง  

2. มีการชําระภาษีโดยถูกตองตามกฎหมาย และ  

 

3. ไดพนกําหนดระยะเวลาการแจงเวียนรายชื่อใหเปนผูท้ิงงาน

ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

การเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน กองการพัสดุภาครัฐ 

สามารถกระทําไดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ม. 110   ผูท่ีสั่งใหเปนผูท้ิงงานตาม ม.109 อาจรองขอใหไดรับการเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน : 
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1. ถูกขึ้นบัญชีเปนผูทิ้งงานมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองไมไดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน 

เน่ืองจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

หรือกระทําการโดยไมสุจริต ทั้งน้ี ผูขอเพิกถอนที่จะไดรับการเพิกถอน ในขอน้ี ตองไมเคยมี

ผลการประเมินเปนผูไมผานเกณฑที่กําหนดและถูกระงับไมใหเขายื่นขอเสนอหรือทําสัญญา

กับหนวยงานของรัฐ 

2. ถูกขึ้นบัญชีเปนผูท้ิงงานมาแลวตั้งแต 5 ปขึ้นไป และจะตองไมไดถูกสั่งหรือ 

แจงเวียนใหเปนผูท้ิงงาน เนื่องจากมีการกระทําการอนัมีลักษณะเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริต 

 

3. ถูกขึ้นบัญชีเปนผูท้ิงงานมาไมนอยกวา 10 ป คณะกรรมการวินิจฉัย 
อาจเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อใหมีการเพิกถอนออกจากบัญชี

รายชื่อผูท้ิงงานก็ได  

การเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน (ตอ) กองการพัสดุภาครัฐ 

      ผูท่ีถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงานสามารถยื่นคํารองขอเพิกถอนการเปนผูท้ิงงานได  
โดยตองแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑดังนี้  
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4 . หากผูท้ิงงานรายใดถูกเพิกถอนชื่อออกจากการเปนผูท้ิงงานไปแลว และถูกสั่งให

เปนผูท้ิงงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา 3 ป นับถัดจากวันท่ีไดรับการเพิกถอนชื่อออก

จากการเปนผูท้ิงงานแลว การเพิกถอนการเปนผูท้ิงงานในครั้งหลัง ผูท้ิงงานจะไมมี

สิทธิไดเพิกถอนตามขอ 1  แตจะมีสิทธิไดเพิกถอนตามขอ 2 ได เมื่อครบกําหนด

ระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตวันท่ีถูกสั่งและแจงเวียนใหเปนผูท้ิงงานในครั้งหลัง 

5. ผูท้ิงงานท่ีประสงคจะขอใชสิทธิเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน ตองยื่นคําขอเพิกถอน

มายังปลัดกระทรวงการคลัง พรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

การเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน (ตอ) กองการพัสดุภาครัฐ 
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เอกสารนี้  ขอสงวนสิทธ์ิไวตามกฎหมาย หามมิใหนําไปเพ่ือตีพิมพ 
เปนหนังสือ  นิตยสาร เ พ่ือแสวงหาผลประโยชน ใดๆ  ท้ั งทางตรง 
และทางออมโดยไมไดรับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ 
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