
Company Name

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

หน้าทีข่องคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
การจัดท าราคากลาง และข้อก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) 

และรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ (Spec.)



กฎหมาย และระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

(132 มาตรา)  

ระเบยีบ

กระทรวงการคลงั

ว่าดว้ยการจดัซ้ือ

จดัจา้งและ

การบริหารพสัดุ

ภาครฐั พ.ศ. 2560

(223 ขอ้)

กฎกระทรวง

ประกาศ

คณะกรรมการ

ต่างๆ

หนงัสือเวียน

ต่างๆ



ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงินเกนิ 5 ล้านบาท)



หากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประกาศแผนฯ  ใน
เวบ็ไซต์กรมบัญชีกลาง
จะไม่สามารถด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจ้างโครงการน้ัน
ได้

การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง

1.ช่ือโครงการ
2.วงเงนิที่จะจดัซ้ือจดัจ้าง
3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจดัซ้ือ
จดัจ้าง
4. รายการอ่ืนตามทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด

-เม่ือได้รับความ
เห็นชอบวงเงนิ

งบประมาณที่จะใช้
จดัซ้ือจดัจ้างแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่/

ผู้ได้รับมอบหมายจดัท า
แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง

ประจ าปี

1.ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จดัท ารายงาน/ระบุเหตุผลที่ขอเปลีย่นแปลง   
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแผน 
2.เม่ือได้รับความเห็นชอบ และให้ประกาศ
เผยแพร่ ในwebsite ตามข้อ11 วรรคสาม 
ต่อไป

1. หลงัจากเผยแพร่แผนฯ ให้รีบ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างให้เป็นไป
ตามแผนและขัน้ตอนของระเบียบ 
เพือ่ให้พร้อมที่จะท าสัญญา/ข้อตกลง
ได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัตทิางการเงนิ
แล้ว

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ในเวบ็ไซต์ของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานตามวธีิการ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

และปิดประกาศ โดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ันด้วย 
เว้นแต่ กรณทีี่บัญญตัิไว้
ตามมาตรา 11 วรรคหน่ึง

ให้เสนอแผนฯ
เพ่ือขอความ
เห็นชอบจาก 
หัวหน้า
หน่วยงาน
ของรัฐ

เสนอขอความ
เห็นชอบแผนฯในแผนฯ อย่างน้อย

ต้องมีรายการดงันี้

เผยแพร่แผน ฯ
ให้เร่ิมจัดท าแผนฯ        

ได้เม่ือใด ?

การเตรียมจดัซ้ือจัดจ้าง ข้อ 13

ข้อ 11

[พ.ร.บ.มาตรา 11] 
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ข้อ 12 การเปลีย่นแปลงแผนฯ
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แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง (ม.11) 

เวน้แต่

1. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค)

• กรณีพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ)

2. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตาม ม. 56(2)(ข)

• กรณีจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินตาม ม.56(2)(ง)

• กรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ)

3. งานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินค่าจา้งตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตาม ม.70(3)(ข)

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.70(3)(ฉ)

4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.82(3)
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(1) คุ้มค่า  โดยพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างต้องมคุีณภาพหรือคุณลกัษณะทีต่อบสนอง  

วตัถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และ
มแีผนการบริหารพสัดุทีเ่หมาะสมและชัดเจน

(2) โปร่งใส กระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกนั  มรีะยะเวลาที่เหมาะสม และเพยีงพอต่อ
การย่ืนข้อเสนอ มีหลกัฐานการด าเนินงานชัดเจน และมกีารเปิดข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ ในทุกขั้นตอน

(3) มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ล่วงหน้า   
เพ่ือให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมกี าหนดเวลาทีเ่หมาะสม 

(4) ตรวจสอบได้ โดยมกีารเกบ็ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างฯ อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ    

แนวทางการจัดท า TOR/Spec.
(ยดึหลกัการตามมาตรา 8  แห่ง พรบ.ฯ)



มาตรา 9 “การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะ

ท าการจดัซ้ือจดัจ้าง ให้หน่วยงานค านึงถึง คุณภาพ เทคนิค 

และวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุน้ัน และห้ามมิให้

ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 

หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พสัดุทีจ่ะ

ท าการจดัซ้ือจดัจ้างตามวตัถุประสงค์น้ัน มียีห้่อเดยีวหรือ

จะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใดกใ็ห้ระบุยีห้่อได้”

(ยดึหลกัการตามมาตรา 9  แห่ง พรบ.ฯ)

แนวทางการจัดท า TOR/Spec.



- ในกรณทีีพ่สัดุโดยลกัษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากดั
ทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ ซ่ึงเข้าเง่ือนไข
วธีิคดัเลือก/เฉพาะเจาะจง ควรด าเนินการตามวธีิน้ันๆ

ข้อควรระวงั
การก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุ (Spec.) 
- กรณปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว มผู้ีมคุีณสมบัติ

ตามทีต้่องการรายเดยีว อาจถูกร้องเรียนเร่ือง lock spec.



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง

(ข้อ 21)
“ก าหนดให้ต้องมีการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง” 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



กรณีงานจ้างก่อสร้าง

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึน้มา
คณะหน่ึงหรือเจ้าหน้าทีบุ่คคลใด

บุคคลหน่ึง

ให้หน่วยงานของรัฐ 
แต่งตั้งคณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง/

หรือจะให้เจ้าหน้าที ่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ใคร?  เป็นผู้ก าหนด TOR/Spec. 

กรณีการซ้ือหรือการจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 

รับผดิชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอด้วย

จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
หรือจะจ้างออกแบบหรือควบคมุ

งานก่อสร้าง กไ็ด้ 
(ระเบียบข้อ 21วรรคสาม)

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพจิารณา  และการประชุม
ของคณะกรรมการ ตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนด

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ 21

วรรคแรก



ในการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างมมีาตรฐาน
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างใด มปีระกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว

ให้ก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะ
เฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
หรือรายการในการก่อสร้าง 

ตามมาตรฐาน มอก.

หรือเพ่ือความสะดวก 
จะระบุเฉพาะ

หมายเลขมาตรฐาน กไ็ด้

ให้ก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้างหรือรายการ

ในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกบั
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะตามที่ระบุ
ในคู่มือผู้ซ้ือหรือใบแทรกคู่มือผู้ซ้ือ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจดัท าขึน้

ในกรณพีสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างฯ 
ยงัไม่มปีระกาศ มอก. 

แต่มผู้ีได้รับการจดทะเบยีน
ผลติภัณฑ์ไว้กบักระทรวง

อุตสาหกรรมแล้ว

การก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที่จะซ้ือหรือจ้างทีม่ีมาตรฐาน

ข้อ 21
วรรคสอง



ผลการประเมนิ
ผู้ประกอบการ

ต้นทุนของพสัดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เป็นพสัดุทีรั่ฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลงัการขาย

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
ในกรณทีี่ก าหนดให้มีการย่ืนข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
ก่อนตามวรรคหก



หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

 การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีคดัเลือก 

ใหค้ านึงถงึประโยชนส์าธารณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

 ค านึงถงึเกณฑร์าคา และ เกณฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ดงันี้

1. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการใชง้าน

2. มาตรฐานสินคา้หรือบริการ

3. บริการหลงัขาย

4. พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

6. ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน

7. เกณฑอ่ื์นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 กรณตีาม 4. ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อยา่งนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีส่รา้งนวัตกรรมหรือพสัดุทีอ่นุรักษ์พลงังานหรือสิ่งแวดลอ้ม

มาตรา 

65
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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

วรรคสาม

“ให้รัฐมนตรีออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ 
ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงาน
ของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคส่ี

“เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว
การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้
หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บันทึกผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน ้าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย”

มาตรา 
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เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

15

การซ้ือหรือจา้งท่ีมีการก าหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุท่ีเป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี

เพียงพอตามความตอ้งการใชง้าน และเป็น

ประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐัแลว้

• สามารถใชเ้กณฑร์าคา

• ผูท่ี้เสนอราคาต า่สุดเป็นผูช้นะ

หรือเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลือก

การซ้ือหรือจา้งท่ีมีความซบัซอ้น มีเทคโนโลยีสูง 

หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นตอ้งคดัเลือกพสัดุมี

คุณภาพดีตามความตอ้งการใชง้านของหน่วยงาน

ของรฐันั้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐั

มากท่ีสุด

• สามารถใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น

ตามมาตรา 65 วรรคหนึง่ ได้

• ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัถูกตอ้ง 

ครบถว้น ซ่ึงไดค้ะแนนรวมสูงสุดเป็นผูช้นะ

• หากไม่อาจเลือกใชเ้กณฑอ่ื์นประกอบ 

จ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียว ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา

การซ้ือหรือจา้งท่ีมีการก าหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะที่จะตอ้งค านึงถงึเทคโนโลยีของพสัดุหรือ

คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอ

ท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหม้ีปัญหา

ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

• ใหก้ าหนดเป็นเงือ่นไขใหมี้การยืน่ขอ้เสนอ

ดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนแยกมาต่างหาก

• ใหพ้ิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีคุณสมบติั

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของ

รฐั ซ่ึงไดค้ะแนนขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน

ผ่านเกณฑข์ั้นต า่ตามท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนด

• แลว้ใหด้ าเนินการตาม 1. หรือ 2. ต่อไป

ระเบยีบฯ 

ขอ้ 83



1 2 3



ข้อควรระวงั

 การก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 
- ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ

ตามแบบประกาศ และแบบเอกสารประกวดราคาซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

 การจัดซ้ือวสัดุหรือครุภัณฑ์ โดยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  ในการก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือ มใิห้ก าหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลติ
หรือโซนทวปี   เช่น
- ต้องเป็นสินค้าหรือพสัดุที่ผลติจากทวปีอเมริกา หรือทวปียุโรป  เป็นต้น
- ต้องเป็นสินค้าหรือพสัดุที่ผลติจากประเทศเยอรมัน ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นต้น



การก าหนดผลงาน

การก าหนดผลงานในการจัดซ้ือจัดจ้าง
 การก าหนดผลงานก่อสร้างในการจ้างงานก่อสร้าง  

- ก าหนดผลงานได้ไม่เกนิร้อยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณหรือวงเงนิประมาณการ    
และเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจ้าง 

 การก าหนดผลงานซ้ือหรือการจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้าง
- หากต้องก าหนดผลงาน ให้น าหลกัเกณฑ์การก าหนดผลงานก่อสร้าง
มาใช้โดยอนุโลม  (ก าหนดได้ไม่เกนิร้อยละ 50 )



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาทีไ่ดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานขอ้มูล

ราคาอา้งอิง

ของกรมบญัชีกลาง

(4) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

2 ปีงบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ

ส านกังบประมาณหรือ

หนว่ยงานอ่ืน

(6) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หนว่ยงานของรฐั

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

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

 จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ

พ.ร.บ.

มาตรา 4
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 พระราชบัญญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคบัมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวธีิการ
ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

 กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวยีนแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบั
การเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.3/ว 453 
ลว. 3 ตุลาคม 2561 (ถูกยกเลกิ โดยหนังสือเวยีนกรมบัญชีกลาง
ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0433.2/ว 206 ลว. 1พฤษภาคม 2562)

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง



คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลาง
(แนวทางการเปิดเผยราคากลาง)

หนังสือเวยีน ว 206 ลว. 1 พค. 2562  ยกเลกิหนังสือเวยีน ว 453 ลว. 3 ตค. 2561



คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลาง
(แนวทางการเปิดเผยราคากลาง) (ต่อ)



สาระส าคญัของคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ
การค านวณราคากลางเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ประกอบด้วยหัวข้อ   ดงันี้
บทที ่1 บทน า
บทที ่2 ค านิยามศัพท์ต่างๆ 
บทที่ 3 ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 6 ประเภท 

3.1 การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
3.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
3.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ
3.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างทีป่รึกษา
3.5 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์
3.6 การเปิดเผยราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมใิช่งานก่อสร้าง    

บทที่ 4 เง่ือนไขในการประกาศเปิดเผยราคากลาง 
ประกอบด้วย วงเงินทีต้่องประกาศ, วธีิการประกาศ และระยะเวลาที่ประกาศ

ภาคผนวก ประกอบด้วย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายฯ (แบบ บก.01 – 06)



3.1 การเปิดเผยราคากลางงานกอ่สรา้ง 



3.2 การเปิดเผยราคากลางการจา้งควบคมุงานกอ่สรา้ง



3.3 การเปิดเผยราคากลางการจา้งออกแบบ



3.4 การเปิดเผยราคากลางการจา้งท่ีปรกึษา



3.5 การเปิดเผยราคากลางการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์



3.6 การเปิดเผยราคากลางการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงมิใช่งานกอ่สรา้ง 



 แหล่งทีม่าของราคากลาง (อ้างองิ) ให้ระบุแหล่งทีม่าของราคาหรือวธีิค านวณราคา
ทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ก าหนด เช่น 

1. กรณีใช้ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
ให้ระบุว่าตามประกาศของ คกก.ราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ ก าหนด

2. กรณีใช้ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุทีก่รมบัญชีกลางจัดท า

ให้ระบุว่า ตามฐานข้อมูลราคาอ้างองิพสัดุของกรมบัญชีกลาง

3. กรณีใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนที่ก าหนด 
ให้ระบุว่าตามราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน....
ก าหนด แล้วแต่กรณี

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06



4. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุช่ือบริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หรือเวบ็ไซต์ทีสื่บราคา  โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายทีไ่ปสืบมา ทั้งนี ้การสืบราคา
จากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกบัขอบเขตของงานหรือคุณลกัษณะเฉพาะของ
พสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่บางกรณีมน้ีอยกว่า 3 ราย 
ให้สืบเท่าที่มี  และเม่ือสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ 3 รายขึน้ไป หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน า
ราคาใดเป็นราคาอ้างองิให้พจิารณาด าเนินการ ดงันี้

(1)  กรณีการจัดหาทีม่ีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลีย่เป็นราคาอ้างองิก่อน                
เว้นแต่  หน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า ราคาต า่สุดสามารถด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างได้  กใ็ห้ใช้ราคาต า่สุดเป็นราคาอ้างองิ 

(2) กรณีการจัดหาทีไ่ม่มีประกาศเชิญชวน   ให้ใช้ราคาต า่สุดเป็นราคาอ้างองิ

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06



5. กรณีใช้ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาของ 2 ปีงบประมาณ
ให้ระบุว่าใช้ราคาทีเ่คยซ้ือคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่
สัญญาทีใ่ช้อ้างองิ เช่น ตามสัญญาเลขที่.......... ลงวนัที.่.... เดือน ........ พ.ศ. ....

6. กรณีใช้ราคาอ่ืนตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐน้ัน ๆ
ให้ระบุว่า ใช้ราคาตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตขิองหน่วยงาน........ ก าหนด  
พร้อมทั้งระบุหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานก าหนด เช่น ตามข้อบังคบัของหน่วยงาน............. 
ลงวนัที่ ........ เป็นต้น

 รายช่ือผู้รับผดิชอบก าหนดราคากลาง ให้ระบุรายช่ือเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ก าหนดราคากลาง ซ่ึงอาจเป็นผู้มหีน้าทีก่ าหนดขอบเขตของงานหรือ
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560
ข้อ 22  หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึงหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผู้ก าหนดราคากลาง กไ็ด้

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

33

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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o รายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง

ระเบยีบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงันี้

1

2

3

4

5

6

7

8

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสรา้งที่จะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี

ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง 

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว

ใหร้ะบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งนั้น

ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 

วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน
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กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้ไดแ้ก่ 

การซ้ือหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ที่ไม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1)(ค)

หรือกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน

ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2)(ง)

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได้

ใหเ้จา้หนา้ที่ หรือผูที้่รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนั้น        

จะท ารายงาน ตามวรรคหนึง่

เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้

2

3

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

วิธีปฏิบติั

1

ขอ้ยกเวน้
ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 22 วรรคสอง
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(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ขอ้ 25

 ระเบยีบฯ ขอ้ 25 การซ้ือหรือจา้งแต่ละครั้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง” เพือ่ปฏิบติัการตามระเบยีบนี้  พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลา

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะ 

รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถา้มีเหตุที่ท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พิจารณาขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ
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 ประธาน 1 คน
 กรรมการอย่างน้อย 2 คน
แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืน โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั

ในกรณจี าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็น
บุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ข้อ 26)
กองการพสัดุภาครัฐ
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ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม  การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27)

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

39



o วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ที่มีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขที่ก าหนด

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ

(ม.55(1))

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามก าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย

(ม.55(2))

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามท่ีก าหนด

รายใดรายหนึง่

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง

(ม.55(3))
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มาตรา 56 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 
เว้นแต่.........

1.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Market :

e-Market)

ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุวงเงิน 

เกิน 500,000 บาทข้ึนไปท่ี

เป็นสินคา้ไม่ซบัซอ้น มี

มาตรฐานซ่ึงไดก้ าหนด

ประเภทสินคา้ไวใ้น e-Catalog

2.วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Bidding :              

e-Bidding)

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน 

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป

เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้น

e-Catalog

3.วิธีสอบราคา

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน 

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้

กระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่วยงาน

ของรฐัมีท่ีตั้งอยู่ในพื้ นท่ีมี

ขอ้จ ากดัในการใชส้ญัญาณ

อินเตอรเ์น็ตท าใหไ้ม่สามารถ

ด าเนินการดว้ยวิธี

e-Market/ e-Bidding โดยให้

ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นไวด้ว้ย

o วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป สามารถกระท าได ้3 วิธี ตามระเบยีบฯ ขอ้ 29
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ผูค้า้

กรอกขอ้มูลสินคา้

- รหสัสินคา้ 

(UNSPSC)

- คุณสมบติั

Market

หน่วยงานของรฐั

ก าหนดสินคา้

- คุณสมบติัสินคา้

- จ านวน

ก าหนดคุณสมบติัผูค้า้

(ตามตวัอย่าง)

เสนอราคาตามวนัเวลา

ท่ีก าหนดผ่านระบบ e-GP

• ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

ใหเ้สนอราคาครั้งเดียว

• เกิน 5 ลา้นบาท เสนอ

ราคาไดห้ลายครั้งภายใน 

30 นาที

ประกาศข้ึนเว็บไซต์

ผูค้า้ฯ

ที่

สนใจ

แผนผงั e - market

งานพสัดุ วนัรุ่งข้ึนตรวจสอบเอกสารเสนอราคาแลว้เสนอ 

หวัหนา้หน่วยงาน ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา

2

4

e-Catalog

ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

กรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)

จะส่งประกาศไปยงัผูค้า้ท่ีลงทะเบียน

ไวต้ามประเภทสินคา้ท่ีประกาศซ้ือ

3
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ผูค้า้ฯ

ร่างประกาศ

ประกวดราคา ฯ

จดัท า

ผูป้ระกอบการ

เผยแพร่

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผล

ประกาศผล

ผูช้นะราคา

แผนผงั e-Bidding

หน่วยงาน

ของรฐั

การวิจารณ์ ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน

วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท อยู่ในดุลพินิจ วิจารณห์รือไม่ก็ได้

วงเงินเกิน 5 ลา้นบาทข้ึนไป  ตอ้งใหวิ้จารณ์

1

2

3

6

ดาวนโ์หลดเอกสาร

(กรณีขายเอกสาร ตอ้งซ้ือ

เอกสารประกวดราคาก่อน

จึงจะดาวนโ์หลดได)้

วงเงินเกิน 5 ลา้น ตอ้งวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา
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วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding)

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

 วงเงินเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงาน
ของรัฐทีจ่ะให้มกีารเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

 วงเงินเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

การรับฟัง
ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
มีความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตวั

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (2)
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ
หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เม่ือด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท า
รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ
หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปรับปรุง 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

กรณมีผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (3) 
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กองการพสัดุภาครัฐ

-กรณมีผู้ีมคีวามคดิเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกบัผู้มหีน้าทีรั่บผดิชอบร่างของเขต
ของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
พจิารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่

ปรับปรุง



ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

วงเงินทีจ่ัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัท าเอกสาร

เพ่ือย่ืนข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ท าการ

เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ท าการ

เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ท าการ

เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 20 ท าการ

กองการพสัดุภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบด้วย
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เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ ด าเนินการดงันี้

(๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย
ผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา
ต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี หรือพจิารณาการน าเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
หรือเอกสารหรือรายละเอยีดทีก่ าหนดให้จัดส่งในภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้ว
คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทีม่รีายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55)
กองการพสัดุภาครัฐ
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55)

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกไ็ด้ 
แต่จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหากคณะกรรมการ
เห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐได้
ก าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

ในกรณีทีผู้่ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนด  ในส่วนทีม่ิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกดิการได้เปรียบ
เสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ
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51

ตัวอย่างข้อหารือหน่วยงาน กรณกีารพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
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กองการพสัดุภาครัฐ
ตัวอย่างข้อหารือหน่วยงาน กรณีการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์



ตัวอย่างข้อหารือ กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ย่ืนบญัชีหุ้นส่วนผู้จดัการ
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54

กองการพสัดุภาครัฐ
ตัวอย่างข้อหารือ กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ย่ืนบญัชีหุ้นส่วนผู้จดัการ



(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอทีถู่กต้อง และ
พจิารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ทีเ่สนอราคาต า่สุด หรือได้คะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณทีีผู้่ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารประกวดราคา 
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามล าดับ แล้วแต่กรณี

กองการพสัดุภาครัฐ

55

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 



(4) จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้
ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(ก) รายการพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
(ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทุกราย
(ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอทีผ่่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ

ผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา   

กองการพสัดุภาครัฐ

56

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 



เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีง
รายเดยีวหรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน 
แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคา
กบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน และจัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีไม่มผู้ีเสนอราคาหรือมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลิกและ
ด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้ว
เห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ด าเนินการ
ซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคัดเลือกหรือ
วธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลือก

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมือโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญเป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและ
ผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

(ค) มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมัน่คง
ของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซ้ือหรือจ้าง โดยวิธีคดัเลือก
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- เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ

รายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

ด าเนินการดงัต่อไปนี้

วิธีคดัเลือก 



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

 จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของ
ผู้ทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอ และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่เชิญชวน

 การย่ืนซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และย่ืนโดยตรงกบัหน่วยงาน
ของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานที่ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

 เม่ือถึงก าหนดวัน เวลาการรับซอง หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่
คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่าน้ัน พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ                                              

 เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุตัวอย่าง
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดเพิม่เติม 

 เม่ือถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ คกก.เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคน
ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอราคา ทีถู่กต้องตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวน และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามทีก่ าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
ผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณีรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปตามล าดับ

 จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่โดยให้น าความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคบั
โดยอนุโลม

63



64

วิธีเฉพาะเจาะจง 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง
ไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาติพบิัตภัิยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ 
โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง           

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ด าเนนิการดงัต่อไปนี้

(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัตรงตาม

เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือ

ใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มี

ผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอ

ไม่ไดร้บัการคดัเลือก

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

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรงหรือจาก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายืน่เสนอราคา

- ทั้งนี้  หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ีประมาณได ้หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ค) มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติั

โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่าย

หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอ่ืนทีจ่ะใชท้ดแทนได้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ค) (ง) 

o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้ง

นั้นโดยตรงมายืน่เสนอราคา

o หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคา

ในทอ้งถิน่ หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง

เท่าที่จะท าได้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุ

โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยั

หรือภยัธรรมชาติ และการจดัซ้ือ

จดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

หรือวิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิด

ความล่าชา้และอาจท าใหเ้กิด

ความเสียหายรา้ยแรง
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(จ) เป็นพสัดุท่ีเกีย่วพนักบัพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความ

จ าเป็นตอ้งจัดซ้ือจัดจา้งเพิม่เติม

โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจา้ง

เพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้

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

-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

ซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ

- เพือ่ขอใหม้ีการซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาท่ีต า่กว่า

หรือราคาเดิมภายใตเ้งื่อนไขท่ีดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึง

ถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงานของรฐั

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ของต่างประเทศ

ขอ้ 78 (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ใหด้ าเนินการ

โดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(ช) ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้ง

ท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง

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

เจา้ของที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีก าหนด        

ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  ก าหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก าหนดวิธีการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ

(2) จดัท ารายงานผลการพิจารณา โดยใหน้ าความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม



การด าเนนิการโดยวิธีตกลงราคา (1)

70

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

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่

เจา้หนา้ที่

หวัหนา้เจา้หนา้ที่

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

รายงานขอซ้ือขอจา้ง

(ขอ้ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพสัดุ

ซ้ือ/จา้ง

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท)

ผูป้ระกอบการ

2



ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ข้อ 79
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ขอ้ยกเวน้

วิธีการ

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน

 ด าเนนิการตามปกติไม่ทนั

 เจา้หนา้ที ่หรือ ผูร้บัผิดชอบด าเนินการไปก่อน

 รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

 เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 

(2)

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

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง



การท าสญัญา

 การลงนามในสญัญา

o เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

o จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หด้ าเนินการต่อไปได้

 เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วน

ตาม ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ย

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง

o ระเบยีบฯ ขอ้ 161



o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์

75



o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์

76



การท าสญัญา

 การท าสญัญาตอ้งท าตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสูงสุด

 จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบที่ก าหนด และ

ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะ

เสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน

 ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุด

พิจารณาก่อน  เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพจิารณา

ของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้

 จ าเป็นตอ้งท าเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็น

ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัท าสรุปสาระส าคญัเป็นภาษาไทย

เวน้แต่ท าสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

มาตรา 

93 
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78

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัที่ปรึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ

15. สัญญาจ้างท าของ 78



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ

79

ข้อสรุปสาระส าคญัแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องท าสัญญาเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

(๑) ช่ือสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ข้อตกลงซ้ือ/จ้าง
(๓) วงเงินทีซ้ื่อหรือจ้างและการช าระเงนิ
(๔) ก าหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา
(๕) ค่าปรับ (ถ้าม)ี
(๖) หลกัประกนัการปฏิบัตติามสัญญา (ถ้าม)ี
(๗) การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง (ถ้าม)ี
(๘) การบอกเลกิสัญญา
(๙) การระงับข้อพพิาท (ถ้าม)ี
(๑๐) สิทธิและหน้าทีร่ะหว่างคู่สัญญา



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

o การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม.56(1)(ค)การจดัซ้ือจดัจา้ง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) 

หรือการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

o การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั

o คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท าขอ้ตกลง

o การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

o กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

o ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง

มาตรา 

96



ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ (ฉ.1)

81



ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2)

82



83

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

83



84

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

84



การแกไ้ขสญัญา

การแกไ้ขสญัญาทีเ่ห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน

มาตรา 

97 

85

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  
เว้นแต่ ในกรณดีงัต่อไปนี ้ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มีอ านาจทีจ่ะพจิารณา

อนุมัตใิห้แก้ไขได้
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  
(2) ในกรณทีีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

หากการแก้ไขนั้น ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์

สาธารณะ
(4) กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง

หากจ าเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลา

การส่งมอบหรือขยายเวลาในการท างานใหต้กลงไปพรอ้มกนั

การแกไ้ขสญัญา

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือ  

สัง่จา้งเดิมเป็นผูอ้นุมติั

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอ านาจ  

อนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นไป ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย

มาตรา 

97 
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o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 97 ตอ้งอยู่ภายในขอบข่าย

แห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

o ก่อนการแกไ้ขสญัญาฯ  หน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาเปรียบเทียบ

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

คุณภาพของพสัดุ 

รายละเอียดของงาน 

o ในกรณีท่ีเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเกีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวิศวกร สถาปนกิและวิศวกรผูช้ านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ

ซ่ึงรบัผิดชอบหรือสามารถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง

หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แลว้แต่กรณีดว้ย 

o เมือ่ผูมี้อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

แลว้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น 

ราคาของพสัดุหรืองานตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุทีจ่ะท าการแกไ้ขนั้น

ขอ้ 

165 

87



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

 การด าเนินการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  เพือ่รบัผิดชอบในการบริหาร 

สญัญาหรือขอ้ตกลงและ

การตรวจรบัพสัดุ

 การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใด

เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได้

o ผูรั้บผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับ

การจัดซ้ือจัดจา้ง หรือการบริหารพสัดุ

o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

มาตรา 

100 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซ้ือหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 176

งานจ้างที่ปรึกษา ระเบยีบฯ
ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 180

89



ใหห้น่วยงานของรฐั

 “แจง้การเรียกค่าปรบั” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

จากคู่สญัญาภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจาก 

วนัครบก าหนดส่งมอบ

 เมือ่คู่สญัญาไดส่้งมอบพสัดุ ใหห้น่วยงานของรฐั

“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรบั” ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนั้นดว้ย

o กรณีท่ีสญัญาหรือขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดส่งมอบแลว้ และ  

มีค่าปรบัเกิดข้ึน

การแจง้การเรียกค่าปรบั

การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรบั ขอ้ 

181 

แจง้

ปรบั
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ลงนาม
ครบก าหนด

5 ม.ค. 31 ต.ค.

(วนัเสาร)์

ส่ง 1

20 ต.ค.
ส่ง 2

20 ธ.ค.

แจง้ผล

16 พ.ย. แจง้ผล 2

28 ธ.ค.

ผล : งานไม่ถูกตอ้ง ผล : งานถูกตอ้ง

มีผลยอ้นหลงัไปถงึวนัท่ีส่งมอบ

ระยะเวลาที่เกิดปรบั (3 พ.ย. – 20 ธ.ค.) =    X  วนั

หกั ระยะเวลาตรวจรบั (21 ต.ค. – 16 พ.ย.) =    Y วนั

จ านวนวนัที่น าไปค านวณค่าปรบั                 =    Z วนั

Y

X

ค่าปรบั

% x วงเงิน x   Z

100

  


คิด

ค่าปรบั
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา ข้อ 182

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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 นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

 หากจ านวนเงินค่าปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง 

o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรบั

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งสิ้ น

o ใหพ้ิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญา

ไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น

o พิจารณาด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลง 

ใหห้น่วยงาน

ของรฐั

ขอ้ 

183 
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ติดต่อสอบถามเพิม่เติม
Call Center กรมบัญชีกลาง

02-270-6400 กด 3
กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. 02-127-7000  ต่อ 
4551 , 4588-9 , 6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”
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