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คำนำ 

พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ได้วางหลักสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา ครัฐ โดย
กำหนดรายละเอียดเป็นมาตรฐานกลางที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้ด้วยกันทั้งหมด 
และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หน่วยธุรการของรัฐสภา หน่วยงานธุรการของศาล หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระ และ
หน ่วยงานอ ื ่นตามท ี ่ กำหนดในกฎกระทรวง เป ็นไปตามหล ักการบร ิหารจ ัดการบ ้านเม ืองท ี ่ดี                      
(Good Governance) และเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์หลัก
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้ เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน การดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

งานพ ัสด ุ  กล ุ ่ มอำนวยการ  สำน ักงานศ ึ กษาธ ิ การจ ั งหว ั ดสกลนคร ได ้ จ ั ดทำ                       
“คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของ
หน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ การกำหนดราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การทำสัญญา และการบริหารพัสดุ การ
ตรวจรับพัสดุ และการควบคุมพัสดุ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที ่ถูกต้อง 
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดบทกำหนดโทษ หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต 
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บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (15 หมวด 132 มาตรา) 

- หมวด 1 บททั่วไป 
- หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันกาทุจริต 
- หมวด 3 คณะกรรมการ 
- หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
- หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง 
- หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา 
- หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
- หมวด 9 การทำสัญญา 
- หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
- หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
- หมวด 12 การทิ้งงาน 
- หมวด 13 การบริหารพัสดุ 
- หมวด 14 การอุทธรณ์ 
- หมวด 15 บทกำหนดโทษ 
- บทเฉพาะกาล 

  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

1. เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ 
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด 

2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
3. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน 
4. เน้นการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อ

จัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้ เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

นิยามศัพท์สำคัญ 
 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง
ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 “สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
 “งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการ 
รับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการแล้วไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
  “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค สิ่งปลูก
สร้างอ่ืนใด การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน  
  “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ 
  “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้เสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา (2)  
หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใด
ตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ 



3 
 

 “เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดย
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงิน     
คงคลัง  
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรกิจของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา 
หน่วยงาน อิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้   
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ  
 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
 “คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 “คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ 
 “คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
 “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อ
ร้องเรียน 
 

หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 มาตรา 8 วางหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไว้ดังนี้ 

 
คุ้มค่า 

- พัสดุมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน 
- มีราคาเหมาะสม 
- มีแผนการบริหารพัสดุที่
เหมาะสมและชัดเจน 

 
โปร่งใส 

- ต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิด
โอกาสให้มกีารแข่งขันราคาอยา่ง
เป็นธรรม 
- มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดย
เท่าเทียมกัน 
- มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ 
- มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน 
- มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุทุกขั้นตอน 

 
มีประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

- มีการวางแผนจัดซ้ือ  
จัดจ้างล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  
- กำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมี
การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซ้ือจัดจา้งและการ
บริหารพัสด ุ

 
ตรวจสอบได ้

- มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
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หลักการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (มาตรา 9)  
 ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของ
ยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
การเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ (มาตรา 10) 
 ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็น 
ข้อมูลทางเทคนิค ที่อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ข้อมูลต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย 

 

การจัดทำแผนและเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11)  
 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ใน 

1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
2. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
3. ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ   

ยกเว้น  

(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(1.1) มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา (56) (1) (ค) 
(1.2) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามมาตรา (56) (1) (ฉ) 

 

(2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(2.1) มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 

500,000 บาท) ตามมาตรา 56 (2) (ข) 
(2.2) มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง) 
(2.3) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) 
 

  (3) งานจ้างท่ีปรึกษา 
   (3.1) มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)  
ตามมาตรา 70 (3) (ข) 
   (3.2) งานที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ ตามมาตรา 70 (3) (ฉ) 

 

  (4) จ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงชาติ ตามมาตรา 82 (3) 
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การมีส่วนได้เสีย (มาตรา 13) 
 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น 
 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั ้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
 

ข้อผิดพลาดเล็กน้อย (มาตรา 14) 
 การดำเนินการในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด ผิดพลาดหรือหลงผิดเล็กน้อย และไม่มีผลต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

 

ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (มาตรา 15) 
 ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ให้เป็นไปตามที่ระเบียบรัฐมนตรีกำหนด 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หมวด 6  

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 
 (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ  
   (1.1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้า
ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้กำหนดไว้ในระบบ e-Catalog 
   (1.2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท และ
เป็นสินค้าไม่ได้กำหนดในระบบ e-Catalog 
   (1.3) วิธีสอบราคา วงเงนิเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ภายใต้
เงื่อนไข กรณีหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการผ่านระบบ e-market หรือระบบ e-bidding ได้ 
 (2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตาม
เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย 
 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการที่ออกตาม
ความในมาตรา 96 วรรคสอง 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่เข้า
ลักษณะเงื่อนไขวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
 รายละเอียดของวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด และในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
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แต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัด
จ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 
 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

 

รูปแบบสัญญา (มาตรา 93) 
 หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความเห็นชอบ
ของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย แบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด (แบบเต็มรูป) มีดังต่อไปนี้ 

- สัญญาจ้างก่อสร้าง 
- สัญญาซื้อขาย 
- สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 
- สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
- สัญญาจ้างบริการบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
- สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
- สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
- สัญญาแลกเปลี่ยน 
- สัญญาเช่ารถยนต์ 
- สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
- สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
- สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
- สัญญาจ้างทำของ 

               หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ 
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ (มาตรา 96 วรรคแรก) 

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
56 (2) (ข) (ง) (ฉ) และการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 

- การจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ 
- กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
- การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
- กรณอ่ืนตามกำหนดในกฎกระทรวง 
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                ในการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทำข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  (มาตรา 96 วรรคสอง)  

 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ 

- เป็นการแก้ไขตามาตรา 93 วรรคห้า 
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
- เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
- กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 ผู้มีหน้าที่บริหารสัญญา (มาตรา 100) ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 
ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในจ้างที่ปรึกษา 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานจ้าง 
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ใหอ้ยู่

ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
2. เหตุสุดวิสัย 
3. เหตุเกิดจากพฤติกรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
4. เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 

1. เหตุตามที่กฎหมายกำหนด 
2. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 
3. เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
4. เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 
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การบริหารพัสดุ (มาตรา 112) 
 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และ
การบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การ
บันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำหนด 

 

บทกำหนดโทษ (มาตรา 120) 
 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ  

1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมิชอบเพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ 

2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ในการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 การไม่ชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐาน (ตามมาตรา 121) มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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บทที่ 2 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หมวด 1 ส่วนที่ 4 การดำเนินการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 9 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govermment 
Procurement : e – GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้  

 

 การกำหนดความต้องการและการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เสนอศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเพ่ือขอความเห็นชอบ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกอบด้วย 

(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

 เมื่อศึกษาธิการจังหวัดสกลนครให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้ว          
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนใน 

(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(2) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
(3) ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 

ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี้ที่ไม่ต้องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(1.1) มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา (56) (1) (ค) 
(1.2) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามมาตรา (56) (1) (ฉ) 

(2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (2.1)  มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                

(วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ตามมาตรา 56 (2) (ข) 
   (2.2) มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา (56) (2) (ง) 
   (2.3) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา (56) (2) (ฉ) 
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(3) งานจ้างที่ปรึกษา 
   (3.1) มีวงเงินค่าจ้างตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ตามมาตรา 70 (3) (ข) 
   (3.2) งานที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ ตามมาตรา 70 (3) (ฉ) 

(4) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ 
ตามมาตรา 82 (3) 
   หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้ว ให้หน่วยงานรีบดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและข้ันตอน เพ่ือให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 
   ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอศึกษาธิการจังหวัด
สกลนครเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ 11 วรรคสาม
ต่อไป 

2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

   การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องคำนึงถึง คุณภาพ 
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
   ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้
อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ โดยมีแนวทางเก่ียวกับการกำหนดผู้ที่มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง ดังนี้ 
 
    
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

การซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง 

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ให้เจ้าหน้าที ่
- ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

หน้าที่ของผู้จัดทำ 

(1) จัดทำร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

(2) กำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณาและการประชุม ของคณะกรรมการ     

ให้เป็นไปตามที่ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครกำหนดตามจำเป็นและเหมาะสม 

การจ้างก่อสร้าง 

หน้าที่ของผู้จัดทำ 

(1) ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
- แต่งตั้งกรรมการ 
- ให้เจ้าหน้าที ่
- ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
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3. การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
 พรบ. กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

1. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฯ 
2. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562         

เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  

ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ราคาท่ีได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด  
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ  
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำหนด  
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  
6. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

ให้หน่วยงานของรัฐ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร) จัดทำและประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร) ที่
จัดซื้อจัดจ้าง ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก. 01 – แบบ บก. 06 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มที่ใช้ในการเผยแพร่ราคากลาง 
- แบบ บก.01 สำหรับงานก่อสร้าง 
- แบบ บก.02 สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
- แบบ บก.03 สำหรับการจ้างออกแบบ 
- แบบ บก.04 สำหรับการจ้างที่ปรึกษา 
- แบบ บก.05 สำหรับการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
- แบบ บก.06 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง 
วงเงินที่ต้องประกาศ 
ให้หน่วยงานของรัฐ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา

กลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่ 
1. กรณีท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ

คาดหมายได้ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) 
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2. เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ) 

3. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง) 
4. การจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงกำหนกกรณีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออกตาม
กฎหมายอื่น ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อ 2 (5) 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อ  
ให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ 
หน่วยงานของรัฐอาจนำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
แนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้ 
 

 ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เมื่อได้ดำเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการ

จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังนี้ 
1. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ 
2. เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาผลเสน

ความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน 
  กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน 

 การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 

 ระยะเวลาการปลดประกาศ 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเม่ือได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว 

4. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 
 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้างเสนอศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตาม
รายการดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
- ระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เช่น พัสดุไม่มีใช้หรือไม่พอใช้ หรือต้องบำรุงรักษา  
- ความจำเป็น ให้ระบุถึงความจำเป็นที่จะจัดซื้อหรือจ้าง เช่น เพ่ือให้หน่วยงานมี

พัสดุสำหรับไว้ใช้ในราชการ หรือเพ่ือการทดแทนพัสดุที่สิ้นเปลืองหมดไป ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ปกติ  
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(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างทีจ่ะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
- ระบุราคากลางที่คำนวณได้ตามวิธีการได้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
(5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(8) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือ

จ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

 อำนาจให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 
 ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เป็นศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และ
เมื่อให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไป 

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
 ในการดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างขึ้น พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ศึกษาธิการ
จังหวัดสกลนคร) พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น 

ข้อห้าม การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ห้ามแต่งตั้งซ้ำ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน 
- กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา    ห้ามแต่งตั้งเป็น 
- กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบฯข้อ 26 

 

 

 

 

 

 

  การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธาน
กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม  หากประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร) แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 
    มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 
  กรรมการของคณะใด ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
  ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน
การซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  
  หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่
ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป      

                                     

6. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ต้องดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560        

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์         
(e-Government Procurement : e – GP)  

- การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท 

- กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของ
ศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 

- กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง 

      องค์ประกอบ 

(1) ประธานกรรมการ   1 คน 
(2) กรรมการอยา่งน้อย 2 คน 

 

คุณสมบัติ 

(1) ข้าราชการ 
(2) ลูกจ้างประจำ 
(3) พนักงานราชการ 
(4) พนักงานมหาวิทยาลัย 
(5) พนักงานของรัฐ 
(6) พนักงานของหนว่ยงานของ

รัฐหรือที่เรียกชื่ออยา่งอื่น 
(7)  

      ในกรณีที่จำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของ
รัฐจะแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมด้วยก็ได้ 
แต่ต้องไม่มากกวา่จำนวนกรรมการ (2) 

 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะควรแต่งตั้ง
ผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือ
หรือจ้างนั้นๆ เข้ารว่มเป็นกรรมการดว้ย 

ข้อยกเว้น 
การจัดซ้ือจัดจา้งที่มีวงเงินเล็กน้อย    ไม่เกิน 
100,000 บาท จะแต่งต้ังบคุคลหน่ึงบคุคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
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- กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ ว 82 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

- กรณีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง 
2. การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119       
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตาราง 1 วงเงินการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท 

7. วิธีการซื้อหรือจ้าง 
 
ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจ้าง (ภาพรวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การซื้อหรือจ้าง กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้  
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
 2. วิธีคัดเลือก  
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขอบเขตของงาน/Spec. 

ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง 

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 

การทำสัญญา 

การตรวจรับพัสดุ 

ดำเนินการจัดหา 

ประกาศเผยแพร่แผนฯ 

รับฟังความคิดเห็น (e-bidding  

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท) 

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี วิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะเจาะจง 

ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

1.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

     2.ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น 

 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)  คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด สามารถกระทําได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้  

1.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
  1.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน  5,000,000 บาท        
  ระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e-catalog) คือ ระบบฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า 
บริการ งานจ้าง ของผู ้ประกอบการที ่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า ภาพสินค้า พร้อมคำ
บรรยายประกอบ ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  

 

 ขั้นตอนการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
     การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรค
หนึ่ง ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง  โดย
กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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2. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ประกาศและเอกสาร e – market ไม่น้อยกว่า 3 
วันทำการ ผ่านช่องทาง  

2.1 ระบบ e – GP 
2.2 เว็บไซต์หน่วยงาน 
2.3 ปิดประกาศ 

3. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ไปยัง
ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียดของพัสดุ  
ลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. การเสนอราคา วัน เวลา เสนอราคา กำหนดเป็นถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางระบบ e – GP  

กรณีเสนอราคาโดยใบเสนอราคา วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้ 

- เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เมื่อถึงกำหนดเวลาเสนอ
ราคา ให้ Login เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพ่ือเสนอราคาผ่านระบบ e – GP 

- เมื่อเสนอราคาแล้ว ต้องยืนยันการเสนอราคา โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น  

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการในระบบ e – Catalog  ให้ลงสินค้า/
บริการในระบบ e – GP ก่อนการเสนอราคา 

   กรณีเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้
ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้ 

- เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคามายัง
หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบ e – GP 

- เมื่อถึงกำหนดวันเวลาเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Login เพ่ือลงทะเบียนและ
ทดสอบระบบภายในเวลาที่หน่วยงานกำหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที) 

- เริ่มกระบวนการเสนอราคา ในเวลาราชการผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี้ 
กระบวนการเสนอราคาให้กระทำภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ 

5. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาราคาต่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาใน
ครั้งนั้น  ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณารับราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้นได้ ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่หรือจะ
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ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

6. ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการดังนี้ 

6.1 ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าว ผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ำสุด
เท่าท่ีจะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ  (10 %) ของวงเงิน ที่จะ
ซื้อหรือจ้างหรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน  ร้อยละสิบ    
(10 %) ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายนั้น   

6.2 ถ้าดำเนินการตาม 6.1 แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม 
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกราย ผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื ่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ภายในเวลาที่
หน่วยงานของรัฐกําหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคา รายนั้นยืนราคา
ตามท่ีเสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็น
ราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

7. ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไว้
ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

8. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

9. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ  
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั ้น และแจ้งให้ผู ้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding 
: e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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ขั้นตอนการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จดัท ำแผนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง จนท.พสัดหุรือเจำ้ของงำนจดัท ำรำ่ง

ขอบเขตของงำนฯ เอกสำรประกวด

รำคำ และรำคำกลำง 

หน่วยงำนผูต้อ้งกำรใชพ้สัดแุจง้ 

ควำมตอ้งกำร 

เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซ้ือขอจ้าง

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการผ่าน

หัวหน้าเจา้หนา้ที ่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ

เห็นชอบและลงนามคำสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

นำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่รับ

ฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 3 วันทำ

การ (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อยู่ใน

ดุลพินิจของหน่วยงาน) 

เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสาร

ประกวดราคา (ตามระยะเวลาที่

ระเบียบกำหนด) 

กำหนดวันชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) กอ่นวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 

3 วันทำการ 

ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาผ่าน

ระบบ e – GP ในวัน เวลา ที่กำหนด 

คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการ

ตามระเบียบข้อ 55 

ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร ตวัอยา่ง

หลักประกันการเสนอ (ถา้มี) หลังจาก

ที่เสนอราคาผ่านระบบ e – GP 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามที่

ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา) 

ดำเนินการบันทึกขอ้มูลในระบบ      

e – GP และจัดพิมพ์เอกสารจาก

ระบบ 

คณะกรรมการพิจารณาฯ จัดทำรายงานผลการ

พิจารณาเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับ

มอบอำนาจ ผา่นหัวหน้าเจ้าหน้าที ่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจอนุมัติ

สั่งซ้ือหรือสั่งจ้างและลงนามประกาศผู้ชนะ 

หัวหน้าเจา้หนา้ที่ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคาหรือได้รับการ

คัดเลือกทางเว็บไซต์ระบบ         

e – GP เว็บไซต์หน่วยงาน และ

ปิดประกาศ ณ ที่ทำการ พร้อม

แจ้งผลผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทาง

ระบบ e – GP 

รอผลการอุทธรณ์             

ภายใน 7 วันทำการ 

ลงนามสัญญา 

ตรวจรับพัสด ุ

เบิกจ่ายเงิน 
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1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศ
เชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

2. การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรค
หนึ่ง ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง  โดย
กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

3. การซื ้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด  
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ  ที่เสนอมา
แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นําตัวอย่างพัสดุ
นั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

4. การกําหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ  
หรือนําเสนองาน หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 
วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดําเนินการที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณากําหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา 
ทั้งนี ้ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 

5. การรับฟังความเห็นของร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
หรือไม่ก็ได้  

(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ      
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ  

  รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินแตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ใน ระเบียบนี้ ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ รายงานสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบด้วย 

6. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสาร
ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตัว 

7. กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ ร่าง
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
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ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และของหน่วยงานของรัฐอีก
ครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบ
เป็นหนังสือ 

8. กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย  ทราบเป็น
หนังสือ 

9. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

10. การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารที่เกี ่ยวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไป พร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร  ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั ้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

11. ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไป
ในการ จัดทําเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ  เพ่ือ
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา  

12. ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิ
ขอรับเอกสาร ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

13. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื ้อหรือจ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

14. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้
คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  

(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน        
10,000,000 บาท ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ  

(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน          
50,000,000 บาท ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ  

(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อย
กว่า 20 วันทําการ 
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15. ในกรณีที่โดยสภาพของการซื ้อหรือการจ้างนั ้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม  
รายละเอียดเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้ผู้ประกอบการ
ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทาง e-mail หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยให้กําหนดระยะเวลา ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไม่น้อย
กว่า ๓ วันทําการ 

16. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งใด หากหน่วยงาน  
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน  หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น  สาระสําคัญ  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 

17. เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ  เข้าสู่
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคา ได้เพียงครั้ง
เดยีว 

18.  กําหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา เว้น
แต่เป็นกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการ
เสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดําเนิ นการ เป็นประการใดแล้ว ให้
กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

19. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด โดยให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

20. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ  และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายหรือเอกสาร  ที่กําหนดให้จัดส่ง 
ภายหลังจากวันเสนอราคา แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคา
ครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

21. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัดเรียงลําดับผู้ที่
เสนอราคาต่ำาสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้า    
ทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี 

22. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

  (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
  (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
  (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
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  (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
     (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

23. ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู ้ยื ่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู ้ยื ่นข้อเสนอหลายราย  แต่
ถูกต้องตรงตามเงื ่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดีย ว ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั ้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล  สมควรที ่จะ
ดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

24. ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ราคา หาก
ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ำสุด ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

25. ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตาม
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

    (1)  ให้แจ้งผู้ที ่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและ
ยื่น ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่ จะซื้อหรือจา้ง 
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ (10 %) ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม 
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ (10 %) ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น                                                                           
   (2)  ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือ หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา 
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา      
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ (10 %) ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง     
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
                                   (3)  ถ้าดําเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือลด
รายการ ลดจํานวน หรือลดเนื ้องาน หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู ้ชนะการเสนอราคา  
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ หรือจ้าง
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้าง 
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26. ในการพิจารณาผลกรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หาก
ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่
เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้น ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรอง
ราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบ (10 %)  ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละสิบ (10 %) ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น หากดําเนินการแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  ในครั้งนั้น
และดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) 
(ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดย
การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

27. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ  
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู ้เสนอราคา  ทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 3. วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไ่ม่เกิน 5,000,000 
บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจํากัด ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้
ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้
เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 
  ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

2. การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้  ในแบบและไม่ทําให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาก่อนการกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน ให้กําหนดเป็น
วันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด  เป็นวัน เวลาทํา
การเพียงวันเดียว 
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3. การกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่น
ข้อเสนอ 

4. อาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา เผยแพร่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ  ในระบบ e – GP และเว็บไซต์หน่วยงาน 

5. กรณีที่มีผู้ความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณาสมควร
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม ่

5.1 ควรปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบและนำเผยแพร่อีกครั้งไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

5.2 ไม่สมควรปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ให้ความเห็นชอบ และแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

6. การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง  จะต้องกําหนด
เงื่อนไข ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้กําหนด  วัน เวลา และ
สถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ
บันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

7. ก่อนวันปิดรับซองเสนอราคา หากมีความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการ
ชี้สถานที่อันเป็นแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้
จัดทำเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติม และให้พิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปิดรับซอง และเปิดซองเสนอราคา 
ตามความจำเป็นแก่กรณีด้วย 

8. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าถึง “ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา” 
ยื่นโดยตรงต่อหน่วยงาน และรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 

9. เจ้าหน้าที่ลงรับ โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง 
10. ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง และส่งมอบซองให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล 
11. เมื่อพ้นกำหนดให้ส่งมอบซองเสนอราคา และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งรายงานผลการ

รับซองต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ โดยพลัน 
12. เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้  กรรมการ 
ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

13. ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู ้ยื ่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู ้ยื ่นข้อเสนอหลายราย  แต่
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี  แต่ไม่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  ดําเนินการตาม
ระเบียบข้อ 56 โดยอนุโลม ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื ่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตาม
ระเบียบข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 



26 
 

14. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะ  =    เว็บไซต์ระบบ e – GP   =  เว็บไซต์หน่วยงาน 
= ปิดประกาศ ณ ที่ทำการ = แจ้งผลทาง e – mail ตามแบบให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 

4. วิธีคัดเลือก  
 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร) กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นจะมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย ตามมาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (1) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับกา
คัดเลือก 

(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้อง
ผลิตจำหน่วยก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมี
ความชำนาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด 

(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ทันต่อความต้องการใช้
พัสดุ 

(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  

(จ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ 

(ฉ) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ 
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  

(ช) กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง   
1. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว    

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปนี้    (ตามระเบียบข้อ 74)                                               
2. จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ

กําหนด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน  

3. การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอให้ดําเนินการตามระเบียบข้อ 68  โดยอนุโลม  
4.  เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ เมื่อพ้นกําหนดเวลารับ
ซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติม
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จากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง  
ที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ  

5. เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ใน
ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ 55 (2) - (4) 
มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู ้ชนะการซื ้อหรือจ้างหรือผู ้ได้ร ับการคัดเล ือก  ของ
คณะกรรมการ โดยอนุโลม  

6. หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง  ตรง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบข้อ 56 โดย
อนุโลม ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่เพื ่อยกเลิกการคัดเลือกครั ้งนั ้น และจะดําเนินการ  ใหม่โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้  

7. ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ 57 หรือ
ข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

8. ระเบียบฯข้อ 76 ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถ
ดําเนินการตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้
เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่
ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจา
ต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื ่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที ่สุดรายถัดไปหาก
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือ
พิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) 
(ก) ก็ได้ 

9. ระเบียบฯข้อ 77 ให้นําความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 
5. วิธีเฉพาะเจาะจง 
  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง แล้วให้คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ 
กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือรับจ้าง
นั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก  ซึ่งถูกยกเลิก
ไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง  เสนอราคาสูงกว่า
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ราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทํา
ได ้ 

  (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา  ที่ประมาณ
ได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้  

 (ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตามสัญญา
หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  และราคาที่ต่ำกว่า
หรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย  ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

  (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา  
  (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรง 

มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการ  เห็นสมควรให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

2. จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ 56 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
3. กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ ผู้ประกอบการที่มี

อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

4. ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดําเนินการ
ตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

5. การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐอาจ
ดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กําหนดก็ได้ 

6. การซื้อหรือจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงก็สามารถกระทำได้ 

7. กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่
อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน สามารถดำเนินการตามระเบียบข้อ 79 วรรคสองได้ดังนี้ 

 7.1 เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในงานนั้น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน 
 7.2 เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในงานนั้น จัดทำรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างไปก่อน 
 7.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ในถือรายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการ

ตรวจรับโอยอนุโลม 
 7.4 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส 
8. การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 96 

วรรคสอง หน่วยงานอาจดำเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบ e – GP ก็ได้ 
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  การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา 
  สัญญา เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 ให้
ความหมายไว้ว่า “การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” 

1. การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที ่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรั บ     
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง         
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา   
ร้อยละ 0.01 - 0.10ของราคางานจ้างนั ้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สําหรับงานก่อสร้าง 
สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางาน
จ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

2. งานจ้างที่ปรึกษา หากเห็นว่าถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่
หน่วยงาน ให้กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้าง 

3. การกําหนดค่าปรับเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้คํานึงถึงราคากําหนดระยะเวลาของการใช้งาน 
และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อ
การจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี 

4. ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู ่สัญญาจะส่งมอบสิ ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด  
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้  ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

5. ให้ส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้ งแต่หนึ ่งล้านบาทขึ ้นไป ให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

6. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุ
หรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

7. เมื่อผู้อำนาจอนุมัติหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

8.  ค่าปรับ (เบี้ยปรับ) เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ความ
เสียหาย   

9. ค่าเสียหาย เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนแล้ว ต้องพิสูจน์ความ
เสียหาย 
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10. หลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
 10.1 เงินสด 

 10.2 เช็คหรือดราฟที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 10.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ 
 10.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน 
 10.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

11. มูลค่าหลักประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น เว้นแต่การ
จัดหาที่สำคัญพิเศษ กำหนดสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้ 

12. กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน 
13. ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่

ต้องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า ของ
ราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ำประกันตลอดอายุสัญญา และ
หากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน  ตามอัตราส่วนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น  และคู่สัญญาไม่นํา
หลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจํานวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้หน่วยงานของรัฐ
หักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน ในส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

14. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบ เอกสารเชิญชวน หรือสัญญาให้อนุโลมรับได้ 

15. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกนั 
16. หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้  

1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐก่อน 

2. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลอง  
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้
คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ 

3.  ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็วที่สุด  

4. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ  
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  



31 
 

โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 

5. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง 
และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน  ทํา
การนับถัดจากวันตรวจพบ  

6. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น 

7. ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้  

1. ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร  

2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของ
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุก
สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู ้ควบคุมงาน  แล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม  
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

4. โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

5. ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 การส่งมอบพัสดุ 

1. สัญญาซื้อขาย ผู้ขายต้องนำสิ่งของมาส่งมอบ ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
พร้อมมีหนังสือยืนยันการส่งมอบด้วย 

2. สัญญาจ้างเหมาบริการ/งานจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือส่งมอบมาด้วย หรือเป็น
ใบแจ้งหนี้ก็ได้ 

3. โดยให้นำหนังสือดังกล่าวไปลงรับที่งานสารบรรณทันที  และโดยหลักเมื่อนำพัสดุมาส่ง
มอบและมีหลักฐานว่าส่งมอบเมื่อใด ให้ถือวันดังกล่าวเป็นวันส่งมอบ หากมีปัญหาให้ถือวันลงรับเป็นวันส่งมอบ 
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 การแจ้งการเรียกค่าปรับและการสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 

1. กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดส่ง
มอบ 

2. เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียนค่าปรับในขณะที่
รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
1. ภายหลังจากสิ ้นสุดสัญญา ระหว่างที ่อยู ่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด  

บกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล  บํารุงรักษา
และตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู ้ครอบครองพัสดุหรือมี หลายหน่วยงาน
ครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ ความชํารุดบกพร่องของพัสดุ
นั้น  

2. ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชํารุด
บกพร่องตามสัญญา ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ผู ้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือ
ซ่อมแซมทันที  

3. กรณีท่ีสัญญาจะครบกําหนดรับประกันความชํารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานพิจารณาถึงความ
ชํารุดบกพร่องของพัสดุ เพ่ือป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 

การทิ้งงาน 
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการดังต่อไปนี้ไม่มี

เหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน 
1. เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   

กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด  
2. คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น  
3. เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น 

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สุจริต  
4. เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ   

หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง  
5. เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 

งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 
6. การกระทําอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
7. ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู ้ยื ่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ ้งงาน    

และให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางรวมทัง้แจง้ให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 
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หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุและหน่วยพัสดุที่ควบคุม
ดำเนินการ เบิก - จ่าย  ตามข้อ 204-206 

8. ห้ามก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานท่ีปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยอย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง 
2. มีการชำระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 
3. ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

ขั้นตอนการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การเก็บ การบันทึก 

  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม

ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ 

2. สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 

พัสดุที่ได้มาและต้องควบคุม 
ตามระเบียบหมวด 9 ขอ้ 202 

ดำเนินการเก็บและการบันทกึ 
ตามข้อ 203 

จัดทำแผนซ่อมบำรุง และดำเนินการซ่อมแซมให้
กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
ตามข้อ 213 - 214 

ดำเนินการจำหน่ายในกรณีที่ปรากฏว่า มีพัสดุหมด
ความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายมาก หรือสูญไปโดยไม่มีผู้รับผิด 

ลงจ่ายพัสดุที่จำหน่วยแล้วออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนควบคุม  
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3. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือ

ทะเบียน 

 การเบิกจ่าย 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก 
2. การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
3. ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี

หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
4. หากมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า

หน่วยงาน โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
5. การให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ 
6. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืม 
7. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้ภายนอกต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
8. ผู้ยืมส่งคืนพัสดุนั้นในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้

หรือสูญหายไป ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยื ม ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

9. เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป     
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด 
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การบำรุงรักษา 
1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 
2. ให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย 
3. กรณีท่ีพัสดุเกิดการชำรุดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
การตรวจสอบพัสดุประจําปี  
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วย

พัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจําเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการ
รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ
สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื ่อผู ้แต่งตั ้งได้รับรายงานจากผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน ไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 1 ชุด ด้วย 
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 วิธีการจำหน่ายพัสดุ 
  หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตาม

วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. ขาย  ให้ดำเนินการโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นำ
วิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก)  การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ให้ขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่     
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว     
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ไดร้ับ  
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย    
เป็นการทั ่วไป ให้พิจารณาราคาที ่ซื ้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ ่นของสภาพปัจจุบัน        
ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสมกรณีท่ีเป็นพัสดุ ที่ไม่มี
การจําหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและ
สถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ราคาประเมินดังกล่าว
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานด้วย 

2. แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  
3. โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
4. แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด การดําเนินการโดยปกติให้แล้ว

เสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานสั่งการ 

 เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้  หรือเงินช่วยเหลือ 
แล้วแต่กรณี 

 การจําหน่ายเป็นสูญ 

  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมีตัว
พัสดุอยู่แต่ไม่สมควรให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

  (1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัต ิ 
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 (2) ถ้าพัสดุนั ้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท  ราชการส่วนกลาง และ
ราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 

 การร้องเรียน 

1. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด  ใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียน ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีก็ได้ 

2. การยื่นข้อร้องเรียนต้องดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

3. การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล 
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
หนังสือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ  แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

4. ให้หน่วยงานพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดย
ไม่ชักช้าพร้อมทั้งแจ้งให ้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

5. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียน  ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการตามมาตรา 43 วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้        
ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

6. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที ่สุด  คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ 

 
 



ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

6 ^ 9  มกราคม ๒๕๖๕
เร่ือง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
อ้างถึง ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยป ัญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ  ด่วนที่สุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมืผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และคณ ะกรรมการวิน ิจฉ ัยป ัญหาการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ (คณะกรรมการวิน ิจฉ ัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ 
ท ี่อ ้างถ ึงอน ุม ัต ิยกเว ้นและกำหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิตามกฎกระฑรวงา ซึ่งการอนุม ัต ิยกเว้นการปฏิบ ัต ิ 
ตามกฎกระทรวงๆ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันในการเสนอราคาชองผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ชนาดกลางและขนาดย่อม (ร/\/แะร) และกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐเช ิญเฉพาะผู้ประกอบการ ร/VIธร รายเด ิม 
เช้ายื่นข้อเสนอ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จากเดิมที่กำหนดให้เชิญผู้ประกอบการ ร/ทรร 
ท ี่ฃ ึ้นทะเบ ียนสินค้าหรืองานบริการไว้ก ับสำน ักงานส่งเสริมว ิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
และตรงกับที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐผู้จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยเพิ่มเป ็นให้เชิญไม่น ้อยกว่า ๖ ราย แต่การดำเน ินการเข ่นนี้ก ็ย ังไม่สามารถแก้ไข 
ป ัญหาดังกล่าวได้ รวมถึงข ั้นตอนที่กำหนดให้หน ่วยงานของรัฐต้องค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ 
ท่ี พพผ.■ ชาล!5๓651ว.๓ ค  ของ สสว. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ร/VIธร 
รวมทั้งในการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานของรัฐต้องนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ไปตรวจสอบที่ พ ผ พ .๓ เธฒ.01-,1:เา ชองสภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทยว่า พ ัสดุน ั้นม ีผ ู้ประกอบการ 
มาขึ้นทะเบียนไม,น้อยกว่า ๖ ราย หรือไม่ ซ ึ่งป ัจจุบ ันยังเป ็นปัญหาในทางปฏิบ ัติและเป็นการเพิ่มขั้นตอน 
อันเป็นการสร้างภาระงานให้แก'เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันใบการเสนอราคา ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

/รวม ..-



- ๒ -

รวมทั้งลดความผิดพลาดในการใช้ด ุลพิน ิจในการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เก ี่ยวข้อง จ ึงอาศ ัยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ช) และ วรรคสาม 
๑.๒ ข้อ ๒๗/ ๓ วรรคหน่ึง (๒) (ข) และ (๒) วรรคสอง 

๒. ยกเลิกหนังสือที่อ ้างถึง โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. หนังสือฉบับนี้ให้มืผลใช้บังคับดังนี้
๓.๑ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยว ิธ ีป ระกวดราคาอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ (เปรเะ^โอท^ ธเฟฟเท5 : 

6 - ๖[๗๐!เทฐ) ที่จะประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6 - 0?) ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันท่ีลงนามในหนังสือฉบับน้ีเบ็เนต้นไป

๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวน 
ไปยังผู้ประกอบการ ร^าธร จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให ้หน ่วยงาบชองรัฐยกเล ิกการเช ิญชวน 
และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โ)1ต /*า (ตา !̂)ว )!)โ ^ /

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖



คู่มือ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสบับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบทา้ยหนงัสอืคณะกรรมการวินจิฉยัปญีหาการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ 
ดว่นทีส่ดุ ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว  ๗๘ ลงวนัที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕



สารบญั

เรือง หน้า
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร ^ ร ) ๑
และพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
การจัดซ้ือ ๑
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๑ 

หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒
การจัดจ้างก่อสร้าง ๓
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔
การจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง ๕
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๕
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๕
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ห^ร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๖
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ๐ ๐ ,00๐  บาท ๗
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๗
การให้สัตยาบัน ๘
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔) ๙
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๙

ภาคผนวก ๑ 
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓



๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/^ร) และพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศ 
๑.๑ การจัดซ้ือ

๑,.๑.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๑.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๑ . ๑ . ๑ . ๒ กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ 

หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โดยไม่ต ้องกำหนดว่าเป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัจ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น

๑.๑.๑.๓ ในกรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม,เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น 
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ 
ไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ ในกรณีดังนี้

(๑) เป ็น ก ารจ ัด ห าอ ะไห ล ่ท ี่ม ีค วาม จำเป ็น จะต ้อ งระบ ุค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะ  
และจำเป็นต้องนำเช้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณ ีม ีความจำเป ็นจะต้องมีการใช ้พ ัสดุท ี่ผล ิตหรือนำเช ้าจากต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม,เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันเพ่ืออนุมัติ 
กรณ ีตามวรรคหนึ่ง (๒) ห ากพ ิจารณ าแล ้วส ามารถแยกราคาต ่อห น ่วยได ้ว ่า 

ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเช้ากรณีใดกรณีหนึ่ง 
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของสัญญา ถ้าไม,เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๑.๑.๒ การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑.๒.๑ กรณีดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1ะ๒(ะ1:โ๐ท̂  8!ฟฟ!กฐ : 

6 -  เว!ฟฟเกฐ) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอดังนี้
(๑) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ฬ8ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด 

ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ ร/ฟ8ร ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

(๒) หากผู้ย ื่นข ้อเสนอได้เสนอพัสด ุท ี่เป ็นพ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศ ที่ได้รับ 
การรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (/ฟฝ็ฟ6 เท ปเาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าส ุดของผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เก ินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า 
ที่ผลิตภายในประเทศไทยๆ

/ลำ-หรับ -..



สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท ี่ม ีการเสนอราคาหลายรายการ 
และกำหนดเง ื่อนไขเป ็นกรณ ีการพ ิจารณ าราคารวม หากผู้ย ื่นข ้อเสนอได้เสนอพัสดุท ี่เป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ 
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้ได้แต้มต่อใบการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้ง (๑) และ (๒) 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๑๕:

(๔) ห ากผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อซ ึ่งม ิใช ่ผ ู้ป ระกอบ การ ร/VIธร แต ่เป ็น บ ุคคลธรรมดา 
ที่ถ ือสัญชาติไทยหรือนิติบ ุคคลที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ 
ให ้จ ัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างจากผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซ ึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ถ ือส ัญชาต ิไทยหรือน ิต ิบ ุคคลท ี่จ ัดต ั้งข ึ้น  
ตามกฎหมายไทย

๑.๑.๒.๒ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังน้ี

(๑) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ด ังน ี้ “ ข้อ ๓.๒ 
สำเนาหนังสือรับรองสินค้า 1ฬ3ป6 เก 7เาล!1ลทป ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
หนังสือรับรองสินค้า ๒ เท Xหล![ลกป ชองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมา
ตรวจสอบคุณสมบัติในการให้แต้มต่อ กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๕ 
หากผู้ย ื่บข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้าฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อ 
ในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
เป็นผู้ไม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๒) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ ื้อฯ ส่วนที่ ๒ ด ังน ี้ “ข้อ ๓.๒ 
สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vไธร) (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/VIธร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ ร/VIธร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ไม,เกินร้อยละ ๑ ๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธ5 ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ย ื่นข้อเสนอที่ผ ู้ประกอบการ ร/VIธร 
แต่ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเง่ือนไชในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ดังนี้
(๓.๑) ให้กำหนดเง่ือนไชการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

“๖.๘ หากผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ท่ีไม,เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ ร/VIธร ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/Vธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เก ิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/V'ธร”

- ๒ -

/ (๓.๒) -..



- ๓ -

(๓.๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“ข้อ ๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(1\/เลฟ6 เท 'ทาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต 
ภายในประเทศไทย (/ท3ฟ6 เก 7เา3เ(ลทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา 
ราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย 
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย ([ห3ฟ6 เก “ๆหล!(ลกฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีลัดส่วนมูลค่า 
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ 
และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

(๓.๓) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ ร/VIธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาส ูงกว ่าราคาต ํ่าส ุดของผู้ย ื่นข ้อเสนอซึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ม ิได ้ 
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อน่ึง ให้นำเง่ือนไขข้อ ๑.๑.๒.๒ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) (๓.๒) และ (๓.๓) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย 
๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๑ . ๒.๑ . ๑  ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐต ้อ งก ำห น ด รายละเอ ียด ใน แบ บ ร ูป รายก ารงาน ก ่อ ส ร ้าง 

และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ 
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒.๑.๒ กรณีเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ 
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุบัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน

๑ . ๒.๑ . ๓ กรณ ีด ังต ่อไปน ี้ไม ่ต ้องขออน ุม ัต ิจากห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐหรือผ ู้ม ีอำนาจ 
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ได้ตามความต้องการ

/ (๑) -..



(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุ 
ท ี่นำเช ้าจากป ระเท ศและพ ัสด ุด ังกล ่าวน ั้น ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ซ ึ่งทำให ้อ ัตราการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี 
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้น 
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ 
ที่จะใช้โนงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒.๒ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๒.๒.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”
อน่ึง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม,กำหนดให้ยื่น 

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้
๑.๒.๒.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างๆ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ 

สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vธร) (ถ้ามี)”
อน่ึง สำหรับการพิจารพาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 

ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/VIธร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ ร/Vธร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ไม'เกินร้อยละ ๑ ๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธรไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนๆ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร 
ไม'ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้โม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๑.๒.๒.๓ เพ ิ่มเง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย ื่นข ้อเสนอ 
ท ี่เป ็นผ ู้ชนะการเสนอราคาต ้องจัดทำแผนการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศและแผนการใช ้เหล ็กท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” ทั้งนี้โดยให้แนบ 
ตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑.๒.๒.๔ กำห นดเง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร ้างฯ กรณ ีใช ้เกณ ฑ ์ราคา 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะดังนี้

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน 
ร ้อยละ ๑๐ ให ้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างจากผ ู้ประกอบการ ร/เ/ธร ดังกล่าว โดยจัดเร ียงลำดับผ ู้ย ื่บข ้อเสนอซึ่งเป ็น 
ผู้ประกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา 
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/*/ธร”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ ร/หใธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาส ูงกว ่าราคาต ํ่าส ุดของผู้ย ื่นข ้อเสนอซ ึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ม ิได ้ 
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม'เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
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ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อนง (๑) ใหนำเงอนไฃขอ ๑.๒.๒.๑ ขอ ๑.๒.๒.๒ ขอ ๑.๒.๒.๓ และขอ ๑.๒.๒.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๒.๒.๑ และข้อ ๑.๒.๒.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.๓ . ๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา

๑ . ๓ . ๑ . ๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบ ว ่างาน น ั้น เป ็น พ ัสด ุท ี่ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ห น ่วยงาน ของร ัฐส าม ารถกำห น ดรายละเอ ียด  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
กรณีน้ีไม,ต้องขออนุม่ตจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งข้ัน

๑.๓.๑.๓ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่ออนุมัติเห็นก่อน

๑ . ๓ . ๑ . ๔ กรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัต ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

(๑) กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต ้นว่างานจ้างน ั้นต ้องใช้พ ัสดุท ี่น ่าเช ้า 
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน่ามาใช้ในงานจ้างนั้น 
แล้วทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้ 
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

๑ . ๓ . ๒ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓.๒.๑ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี้ “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ”
๑ .๓ .๒.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไซในเอกสารประกวดราคาจ ้างๆ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓ .๒ สำเนา 

ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vพร) (ถ้ามี)”

/อนิง -..
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อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบฃึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร /̂ใ^ร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการ ร/ทเ^ร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น 
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ ร/ท[ะร ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น ก็จะไม่ได้รับสิทธิ 
การได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผ ู้ประกอบการ ร/Vใธร ไม่ยื่นสำเนา'ใบขึ้นทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้!ม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๑.๓.๒.๓ เพ ิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน 
น ับถัดจากวันลงนามในสัญญา” ทั้งนี้ โดยให ้แนบตารางภาคผนวก ๑ ไปด้วย เว ้นแต ่กรณ ีท ี่ระยะเวลา 
ดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑.๓.๒.๔ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
คัดเลือกผู้ชนะดังนี้

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให ้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างจากผ ู้ประกอบการ ร/ท[ะ5 ดังกล่าว โดยจัดเร ียงลำดับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซึ่งเป ็น 
ผู้ประกอบการ ร/ท^ร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา 
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ รเท!:ร”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใฃ่ผู้ประกอบการ ร/ท^5 แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อนง (๑) ให้'นำเงือนไฃขอ ๑.๓.๒.๑ ข้อ ๑.๓.๒.๒ ขอ ๑.๓.๒.๓ และขอ ๑.๓.๒.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๓.๒.๑ และข้อ ๑.๓.๒.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑ .๕ การต,อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ทเะร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการ 
การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ รเท^ร มาดำเนินการด้วย

/ตัวอย่าง ...
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ตัวอย่าง
หน ่วยงานของร ัฐม ีงบประมาณ ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ๕ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท การเสนอราคาครั้งน ี้ 

มีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. เป ็นผู้ประกอบการ ร/ปใธร และบริษัท ก. บริษัท ข. 
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายเสนอราคาดังนี้ 

บริษัท ก. ๕,๐๐๐,๐0๐ บาท
บริษัท ข. ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 
ร/ฬ8ร ไ ด ้เส น อ ราค าส ูงก ว ่าผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ร าย อ ื่น ท ี่เส น อ ราค าต ํ่าส ุด แ ต ่ไ ม ่เก ิน ร ้อ ย ล ะ  ๑ ๐  ดังนั้น 
ใน ก ารเส น อ ราค าค ร ั้งน ี้ จ ึงพ ิจารณ าให ้ห ้างห ุ้นส ่วน จำก ัด  /\. เป ็น ผ ู้เส น อ ราค ารายต ํ่าส ุด ลำด ับ ท ี่ ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๓ 
แต่เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/ปใธร ซึ่งเป็นผู้ชนะลำดับที่ ๑ เสนอราคาเกินวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง ให้หน่วยงาบของรัฐดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ ร/ให้ ตํ ่ าที ่ สุ ดเ ท่ าที ่ ' จะทำ' ได้  หากยอมลดราคาและราคา 
ที่เสนอใหม่ไม,สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างกับผู้ประกอบการ 5/^85 รายน้ัน 

(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 
หากผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งน ี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม,เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ 
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นเสนอรายนั้น

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ ร/ปาธร มาดำเนินการด้วย

(๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการซื้อหรือจ้าง และดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๖ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดซื้อ 

จัดจ้างกับผู้ประกอบการ ร/ปใธร เป็นลำดับแรกก่อน 
๑.๗ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๑.๗.๑ การจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใฃ้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑.๗.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

/ (๑) -..
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(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๑.๗.๑.๒ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่ส ัญญาจัดทำแผนการใช้พ ัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

กรณ ีท ี่งานจ ้างก ่อสร ้างและงานจ ้างท ี่ม ิใช ่งานก ่อสร ้าง ท ี่ม ีส ัญ ญาอาย ุไม ่เก ิน  ๖๐ วัน 
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.๖.๑.๑ และข้อ ๑.๖.๑.๒ 
สามารถแก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ไดโดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เบ็เนเพียงการดำเนินการ 
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนๆ 
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด 

๑.๗.๒ การตรวจรับพัสดุ
๑.๗.๒.๑ ให ้คณ ะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุตรวจสอบว่าพ ัสด ุท ี่ส ่งมอบ เบ็เนพัสดุที่ผลิต 

ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญา
๑.๗.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(IV๒ค่6 เท าาาลเ[ลโฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ 
บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

๑.๗.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไวในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ

๑.๗.๔ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ใช่งานก่อสร้าง

ให ้คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุเป ็นผ ู้จ ัดทำรายงานผลการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๑.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม,ดำเน ินการขออนุญาตต่อผ ู้ม ีอำนาจเหน ือข ึ้นไปหน ึ่งช ั้นหรือห ัวหน ้า 

หน่วยงานของรัฐ ห น ่วยงาน ของร ัฐสามารถให ้ผ ู้ม ีอำนาจพ ิจารณ าให ้ส ัตยาบ ันสำห ร ับการดำเน ินการ 
ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นในภายหลังได้

/ ๒. -..



- ๙ -

๒. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)
๒.๑ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายซื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ ื้อจ ัดจ้างผล ิตภ ัณฑ ์ท ี่ผล ิตข ึ้นเองหรือบริการขององค์กร 
หรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายซื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยตรง ทั้งบี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อนึ่ง การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตามข ้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม ่ประสงค ์จะจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเฃิญซวนทั่วไปก็ได้
๓ . แนวทางการดำเน ินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ทุ ีเ่ป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม
๓.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร ่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุท ี่ม ีรายละเอียดหรือคุณสมบัต ิ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ /\๔ หากประสงค์จะจัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ 
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ /\๔ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ

๓.๒ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายซื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายซื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ได้ท่ี เา1า:Iว://51ว.เว0±30.1:1า

๓.๓ เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วปรากฏว่า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ ๒ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วไม่ปรากฏรายซื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นพัสดุ 
ท ี่ม ีเครื่องหมายรับรองว่าเป ็นพัสดุท ี่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้าง 
ตามวิธีการที่กำหนดใบพระราฃบัญญ้ตฯ

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ



ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ..............................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 

(รวม)
พัสดุ

ในประเทศ
พัสดุ

ต่างประเทศ

๑ ปูนซีเมนต์

๒ กระเบื้อง

๓ ฝืาเพดาน

(̂ หลอดไฟ

๕ โคมไฟ

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๗๐ ๓๐

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ...............................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตัน

๒ เหล็กช้องอ ตัน

๓ เหล็กเส้นกรม ตัน

(̂
๕

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๙๐ ๑๐

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ XXX บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
รายการ จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (บาท)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ (บาท)

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตัน

0  เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส ่งเสร ิม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
0  ร้อยละ ๖๐ พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)
0  ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

0  ไม ่เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและวิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส่งเสริม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการไต้

ลงซ ื่อ .......................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
( )
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- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย   22 

กำรจ้ำงออกแบบ (แบบ บก.03) 
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย   23 

กำรจ้ำงที่ปรึกษำ (แบบ บก.04) 
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย   24 

กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บก.05) 
- ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย   25 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (แบบ บก.06) 



๑ 

บทที่ 1  
บทน ำ 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด    
ให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้ก าหนด
กรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ 
ของการใช้งานเป็นส าคัญอันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และมี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด    

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงอาศัยอ านาจตาม มาตรา 63 ข้างต้น จัดท าคู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีผลกระทบกับอ านาจของผู้ที่มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ส าหรับวิธีการคิดค านวณราคากลาง 
จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิดค านวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้เป็นไป  
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
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บทที่ 2 
นิยำมศัพท์ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดความหมาย
ของค าว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องมีการประกาศรายละเอียดข้อมูล 
ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้ก าหนดความหมาย
และประเภทของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร  
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. รำคำกลำง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา

ตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้
ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

4. กำรค ำนวณรำคำกลำง หมายความว่า วิธีการค านวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด หรือหน่วยงานของรัฐก าหนดหรือปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งราคากลาง 

5. งำนก่อสร้ำง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือ           
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน   
ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น โดยการด าเนินการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน
ดังกล่าวจะต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจ าเป็นต้องมี 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย  
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6. กำรจ้ำงที่ปรึกษำ หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

7. กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  หมายความว่า งานจ้างบริการจาก         
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

8. กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์  หมายความว่า การจ้างเพ่ือให้มีการวิเคราะห์    
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

9. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง หมายความว่า การจัดหาโดยการซื้อหรือการจ้าง 
ในงานอ่ืนๆ ที่มิใช่งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย หรืองาน 
ตามข้อ 5 ถึงข้อ 8  
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บทที่ 3  
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ       
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)  และเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก. 01 – แบบ บก. 06          
ที่แนบท้ายคู่มือ ดังนี้ 

3.1 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด โดยมีข้อมูล 
และรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ  ดังนี้ 

แบบ บก.01 
 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงก่อสร้ำง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1.ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

 
 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................. ........ 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ........... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....................................................................................................................  
5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน ................................................ บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 ............................................................................................................................. ........................ 
    6.2 ............................................................................................................................. ........................ 
    6.3 .................................................................................................. ................................................... 
    6.4 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.5 .....................................................................................................................................................  
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง …………………………………………………….……………………………. 
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2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง  

4. ลักษณะงำน (โดยสังเขป) ให้ระบุลักษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่าหน่วยงานรัฐ     
จะด าเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด 

ตัวอย่าง งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน BOQ  
(Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร 12 ชั้น ระบบฐานราก... ระบบโครงสร้าง... ระบบพ้ืนอาคาร...  
ระบบไฟฟ้า... ระบบฝ้าเพดาน... ระบบเฟอร์นิเจอร์... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตารางเมตร 

5. รำคำกลำงค ำนวณ ณ วันที่  ให้ ระบุวันที่หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ  ได้ อนุมัติ 
ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว  

เป็นเงิน ............... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
6. บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับชนิด 

จ านวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องน ามาใช้ในการค านวณที่เกี่ยวกับ  
งานก่อสร้างซึ่ งได้แก่  การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ ได้มีการค านวณ  
ตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ท าการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภท  
ของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

 6.1 กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสรุปราคากลาง       
งานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) 

 6.2 กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน  และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลาง          
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

 6.3 กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 6.4 แบบประมาณราคากลางอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณการ

ราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้นและให้น ามาใช้ในการประมาณการราคากลางส าหรับงานก่อสร้าง
ประเภทนั้นๆ 

7.  รำยชื่อคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ 
เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคา           
ค่าก่อสร้างซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร.5 และ ปร.6) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานหรือ    
แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอ่ืนๆ 

หมำย เหตุ  กรณีก าหนดจ านวน เ งิน เป็ น เ งิ นตราต่ า งประ เทศหน่ วยงานของรั ฐ 
อาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.2 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง 

แบบ บก.02 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง    

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีการแสดงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่ เกี่ยวกับ  
การควบคุมงาน ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................................... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .............................................................................................................  บาท 
    5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
    5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
    5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) .....................................................................................  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) .......................................................................................  บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ................................................................................................... 
9. ที่มาของราคากลาง  ............................................................................................................. ..................  

 

 

 

 

 



๗ 

5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

6. ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ (ถ้ำมี) (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่ เป็นค่าใช้จ่าย 
ในกิจกรรมการด าเนินงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่าย แยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุ  
ที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา  

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง นอกเหนือจากรายการท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง  ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุม  
งานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
ข้อ 139 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 

9. ที่มำของรำคำกลำง  ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง 
เ พ่ือคิดราคาค่ าจ้ างควบคุมงานก่อสร้ า ง  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

 ร้อยละ ... ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ส าหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก าหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น 

หมำยเหตุ  
1. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

3.3 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงออกแบบ 

แบบ บก.03 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง         
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง          
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีการแสดงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่ เกี่ยวกับ  
การออกแบบ ดังนี้ 

 
 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................  
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5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
การด าเนินงานผู้ออกแบบ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออก 
เป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  
ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา 

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ออกแบบ 
นอกเหนือจากรายการท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 139 หรือ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนด
ราคากลาง ก็ได้ 

9. ที่มำของรำคำกลำง  ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง 
เพ่ือคิดราคาค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

 ร้อยละ ... ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ส าหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก าหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น  

หมำยเหตุ  
1. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.4 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ 

แบบ บก.04 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ      
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

    เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษา   

ตามความเหมาะสมตามลักษณะของงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐ
เคยจ้าง โดยแจ้งรายละเอียดจ านวนคน – เดือน (man-months) ตามประเภทที่ปรึกษา คุณสมบัติ 
ของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ............ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร.....................................................................................................................บาท  
    5.1 ประเภทที่ปรึกษา........................................................................................................... .......... 
    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา...................................................................................................................  
    5.3 จ านวนที่ปรึกษา  ............................... คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................................. บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................................. ............................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................................................. ...............บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง  …………………………………………………….……………………………. 
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       5.1 ประเภทที่ปรึกษา ให้ระบุประเภทที่ปรึกษาตามประเภทดังต่อไปนี้ 
 (1) กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น         
ด้านการบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 (2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทาง เช่น 
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (3) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่ งมีลักษณะที่ต้องใช้ความรู้              
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น ด้านนิวเคลียร์ ดาวเทียม คณิตศาสตร์ 
ประกันภัย และด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และผลงาน 
ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาก าหนดค่าค่าที่ปรึกษา 
        5.3 จ านวนที่ปรึกษา (คน) ให้ระบุจ านวนเฉพาะบุคลากรหลัก 

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
การด าเนินงานของที่ปรึกษาในการด าเนินการตามหน้าที่เ พ่ือให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  โดยให้มี 
การแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ 
ในการด าเนินการตามสัญญา  

7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ 
ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง  
ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเป็นจ านวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างนั้นๆ 

8. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจากรายการท่ี 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 103  
หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น 
ผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 

10. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่อ้างอิง    
เพ่ือคิดราคาที่ปรึกษา เช่น ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) เป็นต้น  

หมำยเหตุ  
1. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ด้วย (ถ้ามี) และ

หากขอบเขตการด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการแล้วหน่วยงานของรัฐ  
อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
 
 
 



๑๒ 

3.5 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 
แบบ บก.05 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ         
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินและตัวอักษรที่หน่วยงานของรัฐ
ได้รับและหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน .... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำ Hardware (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ

การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์เนต็เวิร์ค อุปกรณ์ส ารองข้อมูล ระบบพลังงานส ารอง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

6. ค่ำ Software (บำท) ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปซึ่งเป็นจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ซอฟต์แวร์

1. ชื่อโครงการ................................................................................................................. ......................... 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ........... 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 
    เป็นเงิน .................................................... บาท 
5. ค่า Hardware .............................................................................. ...............................................บาท 
6. ค่า Software ................................................................................ ...............................................บาท 
7. ค่าพัฒนาระบบ .............................................................................................................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................ ...............................................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ........................................................................ ......................... 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...................................................................................  
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ระบบจัดการเน็ตเวิร์ค (Network Management System) ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการด้านความปลอดภัย 
(Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และซอฟต์แวร์
ประยุกต์ส าเร็จรูปต่างๆ ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม (Packaged Application Software) 

7. ค่ำพัฒนำระบบ (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดจ้างปรับปรุงระบบงานเดิมหรือพัฒนาระบบงานใหม่โดยให้แสดงแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ที่ใช้ เพ่ือก าหนดราคา 
อย่างไรก็ตาม หากการจ้างระบบนี้เป็นการดัดแปลงซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปไว้ในรายการที่ 6 ค่า Software ด้วย 

8. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานนอกเหนือจาก
รายการที่ 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ ได้แก่ ค่าบริหารโครงการค่าบ ารุงรักษาและอ่ืนๆ 
เป็นต้น กรณีที่ เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนนี้ หากสามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในรายการใดก็ให้ระบุด้วย เช่น           
ค่าบ ารุงรักษา 

9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 

10. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)  ให้ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของ 
การคิดราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรายการ รายการที่ 5, 6 และ 7 ดังนี้ 

 ค่ำ Hardware ให้ระบุแหล่งที่มาที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดหรือก าหนด
ราคาค่า Hardware เช่น หากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด เป็นต้น 
  ค่ำ Software หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนดเช่นเดียวกัน  
  ค่ำพัฒนำระบบ หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางทีก่ระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
  หากใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง       
ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่สืบราคาหรือชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา 
  หากใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุว่า 
ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง 

หมำยเหตุ  
1. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจาการสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์ต่างๆ จ านวนกี่รายนั้น ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
2. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
3. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.6 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 

แบบ บก.06 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ         
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติ
จ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน ............................... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี) ....... (บำท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) 

 กรณีจัดซื้อหลายรายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
 กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) 

หมำยเหตุ  
1. หากมีรายละเอียดของงานตามขอบเขตการด าเนินงาน (TOR: Terms of Reference) ให้แนบ 

ขอบเขตด าเนินงาน (TOR: Terms of Reference) ในประกาศนี้ ด้วย และหากขอบเขตด าเนินงาน 
(TOR: Terms of Reference) มีราคาต่อหน่วยหรือในแต่ละรายการแล้ว ก็ ให้แนบ TOR โดยมิต้อง 
กรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .......................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................... บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    5.1 ......................................................................................................................... ................................. 
    5.2 ..........................................................................................................................................................  
    5.3 ....................................................................................................................................... ................... 
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ...................................................................................................... 
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2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 

3. กรณีการจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการด าเนินงาน        
TOR (Terms of Reference) เช่น การจ้างให้จัดท ากิจกรรมหรือจัดงาน (Event) อาจระบุราคาในแต่ละรายการ 
ตามขอบเขตการด าเนินงาน ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(1) งานเวทีแสงสีเสียงและการแสดง 
(2) งานสถานที่พร้อมการตกแต่งสถานที่ 
(3) งานออกแบบติดตั้งบูทบอร์ดนิทรรศการ 
(4) งานประชาสัมพันธ์ 
(5) งานอภิปรายเสวนา 
(6) งานบันทึกภาพและเสียง 
(7) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ทั้งนี้ จะมีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดงานหรือจัดกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์
ของการด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตามให้หน่วยงานของรัฐก าหนดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ 
ในขอบเขตการด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) 

4. กรณีการจัดจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ควรแยก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า... เป็นต้น 

5. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (อ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีค านวณราคาที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น 

 5.1 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด 
ให้ระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

 5.2 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ    
ให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง 

 5.3 กรณีใช้รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก ำหนด ให้ระบุว่า 
ตามราคามาตรฐานของส านักงานประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน............. ก าหนด แล้วแต่กรณี 

 5.4 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาด 
ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคา 
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป 
หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน าราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

5.4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่ 
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ าสุดสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

5.4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
ตัวอย่าง สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้ 
(1) บริษัท รักดี จ ากัด 
(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจริตการค้า 
(3) www.dekdee.com  
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5.5 กรณีใช้รำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ      
ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง  
เช่น ตามสัญญา เลขท่ี .................... ลงวันที่ .......... เดือน .............. .........  พ.ศ. .....................  

ตัวอย่าง  
ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 1/2561 

ลงวันที่ 10 มกราคม 2561  
5.6 กรณีใช้รำคำอ่ืนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 

ให้ระบุว่า ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน .......... ก าหนด พร้อมทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด เช่น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน ........  ลงวันที่...........  เป็นต้น  

หมำยเหตุ 
1. กรณีการเช่า และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย 
2. กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็นราคาอ้างอิง           

ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ท าการประเมิน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของ ................................ (ชื่อหน่วยงาน)  
 ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุสัญญา

ซื้อขายหรือเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร ของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง เช่น อ้างอิง 
จากราคาซื้อขายของ ............................................ (ข้อมูลสัญญาเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่อาคาร) เป็นต้น   
(จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจ านวนกี่รายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนด) 

3. การระบุแหล่งที่มาตามข้อ 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) หากมีการจัดซื้อหลายรายการ 
ให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ 

4. วิธีการก าหนดหรือค านวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง 
จะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการค านวณอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่างข้างต้น  

6. รำยชื่อผู้รับผิดชอบก ำหนดรำคำกลำง  ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 
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บทที่ 4 
เงื่อนไขกำรประกำศ 

4.1  วงเงินที่ต้องประกำศ 
  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลาง                 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่  

4.1.1 กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได ้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)  

4.1.2 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ 
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ)  

4.1.3 กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)   
4.1.4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561   ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วย
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบ  
ที่ออกตามกฎหมายอ่ืน  ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์   
และข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ  
วิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐอาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
แนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้ 

4.2  วิธีกำรประกำศ  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ       

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 
4.2.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)   
4.2.2 เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มี

เว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผย      
ราคากลาง การค านวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง 

4.3  ระยะเวลำที่ประกำศ 
  4.3.1  กรณีกำรจัดหำที่มีกำรประกำศเชิญชวน 
   การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้ 
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(1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  

(2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลำกำรปลดประกำศ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ 

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังนี้ 
(1) เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีค าสั่งรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ  
(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่

พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 

  4.3.2  กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีกำรประกำศเชิญชวน 
  การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล 
ราคากลางและการค านวณราคากลาง  ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้
ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง  

ระยะเวลำกำรปลดประกำศ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ 

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเม่ือได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว  
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ภาคผนวก   
 

แบบ บก.01 - 06 
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แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
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    6.4 ........................................................................................................................... .......................... 
    6.5 ................................................................................................ ..................................................... 
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

7.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    7.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบ บก.02 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................. ................................. 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ............ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .............................................................................................................  บาท 
       5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
       5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
       5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) .....................................................................................  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ................................................................................... .... บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
 8.1 ....................................................................................................................  
 8.2 ................................................................................................................... 
 8.3 ...................................................................................................................  
 8.4 .......................................................... ........................................................ 
 8.5 ..................................................................................................................  
9. ที่มาของราคากลาง  ...............................................................................................................................  
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แบบ บก.03 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................................... 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ................ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .......................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .............................................................................................................  บาท 
      5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
      5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
      5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................ บาท  
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ................................................................ ....................... บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
      8.1 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.2 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.3 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.4 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.5 ………………………………………………………………………………………………………… 
9. ที่มาของราคากลาง  ...............................................................................................................................  
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แบบ บก.04 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................................................................. .................... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .......................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร............................................................................................................. ........บาท 
    5.1 ประเภทที่ปรึกษา..................................................................................................................... 
    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา........................................................................................................ ........... 
    5.3 จ านวนที่ปรึกษา  ............................... คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................. ................ บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ...............................................................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ........................................................................................................... ......................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
     9.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) …………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบ บก.05 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ...................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ................ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ............................................. 
    เป็นเงิน .................................................... บาท 
5. ค่า Hardware ................................................................................ ...............................................บาท 
6. ค่า Software ................................................................................ ................................................บาท 
7. ค่าพัฒนาระบบ ................................................................................ .............................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ............................................................................... ................................................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
     9.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
     10.1 ...............................................................................................................................................  
     10.2 ........................................................................................................................ ....................... 
     10.2 ........................................................................................................................ ....................... 
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แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................. 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ................ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................... บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    5.1 ............................................................................................................. ............................................. 
    5.2 ......................................................................................................................... ................................. 
    5.3 ..........................................................................................................................................................  
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
    6.1 ......................................................................... ................................................................................. 
    6.2 ......................................................................................................................... ................................. 
    6.3 ................................................................................................................................ ......................... 
    6.4 ................................................................................................. ........................................................ 
    6.5 ......................................................................................................................... ................................ 



เอกสารแนบ 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายละเอียดค าอธิบายการบันทึกข้อมูลใน แบบ บก. 02 – บก. 06 

 
 
 
 

/1.3.. 
. 

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
1.รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) ตามแบบ บก.02 – บก.06 
1.1 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
ตามแบบ บก.02   

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/
ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)    
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยอาจเป็น
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง 
แล้วแต่กรณี 

1.1 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
ตามแบบ บก.02   

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
ให้ ระบุรายชื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่ ได้ รั บมอบหมายให้ก าหนดราคากลาง 
ซึ่ ง อ า จ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ ไ ด้ รั บ ม อบ ห ม า ย เ ป็ น ผู้ จั ด ท า ร่ า ง ข อบ เ ข ต ข อ ง 
ง านจ้ า ง ควบคุ ม ง านก่ อส ร้ า ง  ต าม ระ เบี ยบกระทรว งกา รคลั ง ว่ า ด้ ว ย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 139 หรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
ผู้ก าหนดราคากลางก็ได้  

 

1.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ  
ตามแบบ บก.03 

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/
ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ โดยอาจเป็นคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 
 

1.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ ตามแบบ บก.03 
8. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 

ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มี
หน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 139 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลางก็ได้ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายละเอียดค าอธิบายการบันทึกข้อมูลใน แบบ บก. 02 – บก. 06  

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
1.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างที่ปรึกษา  
ตามแบบ บก.04  

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/
ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)  
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตของ
งานจ้างที่ปรึกษา โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

1.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามแบบ บก.04  
9. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 

ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็น 
ผู้มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดท าร่างขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 103 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลางก็ได้ 

 

1.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
แบบ บก.05   
          9.รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/
ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)   
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เป็นผู้ก าหนดขอบเขต 
ของงานหรือรายละเ อียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที ่
จะซื้อหรือจ้าง โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

1.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แบบ บก.05   
9.รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 

ใ ห้ ร ะ บุ ร า ย ชื่ อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก า ห น ด 
ราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของงานจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลางก็ได้ 

1.5 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ตามแบบ บก.06 

  6.รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง  
(ราคาอ้างอิง) ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น 
ผู้ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

1.5 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบ บก.06 
    6.รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 

ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็น 
ผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลางก็ได้ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายละเอียดค าอธิบายการบันทึกข้อมูลใน แบบ บก. 02 – บก. 06  

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
2. แหล่งที่มาของราคา (อ้างอิง) ตามแบบ บก.06 

    ในหมายเหตุ 
5.4  กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก

ท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่ 
สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา  
ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณีมีน้อยกว่า 
3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
        5.4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน  
ให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง  
         5.4.2 กรณีการจั ดหาที่ ไ ม่ มี ประกาศ เชิญชวน  
ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

    ในหมายเหตุ 
5.4 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท 

ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา 
ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ 
บางกรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าท่ีมี และเมื่อสืบราคาแล้ว ไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป 
หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน าราคาใดเป็นราคาอ้างอิง ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
              5.4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็น 
ราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ าสุดสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง  
              5.4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็น
ราคาอ้างอิง 

 

 
 

 

 














