
Company Name

เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพือ่ตีพมิพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ

พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ส านักงานคลงัจังหวดันครปฐม



สร้างความเช่ือมั่น
ให้กบัทุกภาคส่วน

การจัดซ้ือจัดจ้างมี
กรอบการ

ปฏบิัติงานทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกนั มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพือ่ความ
โปร่งใส และมกีาร
แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

ค านึงถึง
วตัถุประสงค์การใช้
งานเป็นส าคญั 
เพือ่ให้เกดิความ
คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน
เน้นการวางแผน
และประเมนิผล
เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพือ่
ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยวธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่
การเปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตุผล



การมอบอ านาจ (1)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ านาจส่ังซ้ือส่ังจ้างจะมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดกไ็ด้ซ่ึง
สังกดัหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั โดยให้
ค านึงถึงระดบั ต าแหน่ง หน้าทีแ่ละ
ความรับผดิชอบของผู้ทีไ่ด้รับมอบ

อ านาจเป็นส าคญั
(ผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่

ผู้ด ารงต าแหน่งอืน่ต่อไปไม่ได้)

 

เพือ่ความคล่องตวัในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มอบอ านาจในการส่ังการและ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไป

เป็นล าดบั

กองการพสัดุภาครัฐ
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มอบอ านาจให้แก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอ านาจต่อไปได้ผู้มอบ

อ านาจ
แจ้ง

                                                                                   ได้รับความเห็นชอบ

มอบอ านาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

การมอบอ านาจ (2)

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลดัจังหวดั , 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
(ผู้ว่าฯ แจ้งผู้มอบอ านาจช้ันต้นทราบด้วย)

  
  บุคคลอืน่



การมอบอ านาจ(3)

กรณทีีม่ีความจ าเป็นเพือ่
ประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม 

หน่วยงานของรัฐใด 
จะมอบอ านาจให้

หัวหน้าหน่วยงานแห่งอืน่ 
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแทน

กใ็ห้กระท าได้

โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา
หลกัฐานการมอบอ านาจให้

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดซ้ือจัดจ้าง    “การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

 ซ้ือ  จ้าง

 เช่า แลกเปลีย่น



พสัดุ

สินค้า

งานจ้าง
ก่อสร้าง

งานจ้าง
ออกแบบ
และวบคุม

งาน

งานจ้าง
ที่

ปรึกษา

งาน
บริการ



วสัดุ ครุภณัฑ์

ท่ีดิน
ส่ิงปลูก
สร้าง

สินค้า



งานจ้าง
บริการ

งานจ้าง
เหมาบริการ

งานจ้าง
ท าของ

การรับขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานบริการ



งานก่อสร้าง

งาน
ก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารท่ีท าการ โรงพยาบาล 
โรงเรียน สนามกีฬา 

เสาธง ร้ัว

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การระบายน ้ า 

การขนส่งทางบก 
ทางน ้ า ทางเรือ ทางอากาศ



มาตรา 9  การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ

การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะท าการจดัซ้ือจดั
จ้างให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ
วตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุน้ัน และห้ามมิให้
ก าหนดคุณลกัษณะของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เว้นแต่ พสัดุทีจ่ะ
ท าการจดัซ้ือจดัจ้างตามวตัถุประสงค์น้ันมียีห้่อเดยีวหรือ
จะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้



การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ตามระเบียบนี ้ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ตามวธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพมิพ์จาก
ระบบจัดซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

การด าเนินการด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์
กองการพสัดุภาครัฐ
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ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การท าสัญญา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

จัดท าขอบเขตงาน

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ตามระเบียบข้อ 21

ด าเนินการจัดหา
วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  

(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลอืก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง
ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
        (2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  ตาม ม.11 และ ข้อ 11 

กองการพสัดุภาครัฐ
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ตามระเบียบข้อ 22

ตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

จัดท ารายงานผล
ตามระเบยีบข้อ 16



               “ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้
ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี

             (1) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัราคากลางก าหนด
             (2) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า
             (3) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด
             (4) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด
             (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
             (6) วิธีอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
                            ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ให้ใชร้าคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 

(2)  หรือ (3) ให้ใชร้าคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค  านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใชร้าคาตาม (4) (5)หรือ (6) 
โดยจะใชร้าคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

ราชการก าหนดไวแ้ลว้

ราคากลาง



การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (1)
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และใหปิ้ดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี

ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอืน่
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด

15
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การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 ในการซื้อหรือจ้างที่มใิช่การจ้างก่อสร้าง ให้หวัหน้า
หน่วยงานของรฐัแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง 
หรอืมอบหมายให้เจ้าหน้าทีห่รอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท า
ร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุทีจ่ะซื้อหรือจ้าง  รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์
การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 
 ในการจ้างกอ่สร้าง ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัแตง่ตัง้
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง หรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าทีห่รอืบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรอืจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 
4  ง า น จ้ า ง อ อ ก แบบห รื อ ค วบ คุ ม ง า นก่ อ ส ร้ า ง
ก็ได ้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการ
ประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

กองการพสัดุภาครัฐข.21



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

     

17

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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 เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
 ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ  
 วธีิจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซ้ือ/จ้างโดยวิธีน้ัน
 หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 
 ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น

ในการซ้ือหรือจ้าง การออกเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 

18

กองการพสัดุภาครัฐ



เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอี านาจอนุมัตส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง
คณะกรรมการ
พจิารณาผล

การประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการ
พจิารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวิธีคดัเลอืก

กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าบันทึกรายงานผลการพจิารณา
          เมือ่ส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ
      จัดให้มกีารบนัทึกรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือ
      จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมรีายการดงัต่อไปนี้

กองการพสัดุภาครัฐ

รายงาน
ขอซ้ือหรือ
ขอจ้าง

เอกสารเกีย่วกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเร่ืองน้ัน (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยืน่ข้อเสนอ

ทุกราย

บนัทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลอืกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา
คดัเลอืกผู้ชนะ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับ
การคดัเลอืก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ถ้าม)ี

บนัทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ
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   ประธาน 1 คน
   กรรมการอืน่อย่างน้อย 2 คน 
      ยกเว้น งานจ้างทีป่รึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน
   แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั
        ในกรณจี าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็น
บุคคลอืน่จะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพสัดุภาครัฐ
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         ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ
         คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
   เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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วธีิการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ

มี 3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลอืก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็- 
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา
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e - catalog
ผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า(UNSPSC)
- คุณสมบตัิ

Market

   หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบตัิสินค้า 
- จ านวน
ผู้ค้า
- คุณสมบตัิ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา

- สนิคา้

- ราคา

ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลบั

e-Market

ผูช้นะ

การเสนอราคา

กองการพสัดุภาครัฐ
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วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดซ้ือสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได้  2 ลกัษณะ 
ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุคร้ังหน่ึง 

ซ่ึงมีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน่วยงานของรัฐ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนทัว่ไป

เผยแพร่/รับฟังความคดิเห็น
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพสัดุภาครัฐ
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วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding :
e - bidding)

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

กองการพสัดุภาครัฐ

29

ข.31



 วธีิการซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิสอบราคา

วธีิสอบราคา คอื การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 

5,000,000 บาท 

 - ให้กระท าได้ในกรณทีีห่น่วยงานของรัฐน้ันตั้งอยู่ในพืน้ทีท่ีมี่ข้อจ ากดั

ในการใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบ

ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

       ทั้งนี ้ให้เจ้าหน้าทีร่ะบุเหตุผลความจ าเป็นทีไ่ม่อาจด าเนินการซ้ือ

หรือจ้างด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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(ก)

(ข) (ค) (ง)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลอืก
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (1)
ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลอืก

ข. กรณพีสัดุทีต้่องการจัดซ้ือจัดจ้างมคุีณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

ค. กรณมีคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้           
   ซ่ึงหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท าให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ

ง. กรณพีสัดุทีโ่ดยลกัษณะการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

จ. กรณพีสัดุทีจ่ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ฉ. กรณเีป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ 
    หรือทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ

ช. กรณงีานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้

ซ. กรณอีืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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(ก)

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง
กองการพสัดุภาครัฐ

มาตรา 56 (2)
ก. กรณใีช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลอืก หรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้วแต่ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ
     การคดัเลอืก
ข. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมวีงเงินในการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหนึง่ไม่เกนิ
    วงเงินตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)
ค. กรณจีดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่ีผู้ประกอบการซ่ึงมคุีณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือมผู้ีประกอบการเพยีงรายเดยีว
     ในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอืน่ที่จะใช้ทดแทนได้
ง. กรณมีคีวามจ าเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิอบัุตภิัย/ภัยธรรมชาต ิหรือโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมาย
    ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลอืกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าเสียหาย
    อย่างร้ายแรง
จ. กรณเีป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ด้ท าการจดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจ าเป็นต้องท าการจดัซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ
    หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ัน 
ฉ. กรณเีป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
ช. กรณเีป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง
ซ. กรณอีืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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 การลงนามในสัญญาในการซ้ือหรือจ้าง เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
      การลงนามในสัญญา จะกระท าได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การท าสัญญา
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การคนืหลกัประกนั

 หลกัประกนัการเสนอราคา   คนืภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พจิารณารายงานผลคดัเลอืกผู้ชนะ
การซ้ือหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้
ซ่ึงเสนอราคาต า่สุดไม่เกนิ 3 ราย ให้คนืได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยืน่ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพนัแล้ว 

หลกัประกนัสัญญา ให้คนืแก่คู่สัญญา หรือผู้ค า้ประกนัโดยเร็ว  
และอย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญา
พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 
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กองการพสัดุภาครัฐ
หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ

หลกัการ
ม. 100 +ระเบียบฯ 

ยกเว้น

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

“การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
ที่เกดิขึน้โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” 

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”
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พ.ร.บ.

1. วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วธีิคดัเลอืก
3. วธีิเฉพาะเจาะจง

(มาตรา 55)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 

     1. วธีิตกลงราคา         
     2. วธีิสอบราคา
     3. วธีิประกวดราคา                           
     4. วธีิพเิศษ
     5. วธีิกรณีพเิศษ

(ข้อ 18)

วธีิประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์
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แนวทางการปฏิบตัใินการจัดหาพสัดุด้วย
วธีิ e-market /e-bidding



บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการกฎหมาย ระเบียบฯ การจัดซ้ือจัดจ้าง

หวัหนา้หน่วยงาน ขอ้ 4

เจา้หนา้ท่ี : ม.4 ผูมี้หนา้ท่ี
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือ
การบริหารพสัดุ หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้
อ  านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือ
การบริหารพสัดุของ
หน่วยงานของรัฐ

หน.เจา้หนา้ท่ี : ขอ้ 4 ผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้สายงานซ่ึง
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
จดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ
ตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด  
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐให้

เป็นหว้หนา้เจา้หนา้ท่ี

หวัหนา้หน่วยพสัดุ : ขอ้ 205 ให้
หวัหนา้หน่วยพสัดุมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การควบคุมพสัดุหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากหวัหนา้หน่วยงาน

ของรัฐเป็นหวัหนา้หน่วยพสัดุ เป็นผู ้
สัง่จ่ายพสัดุ 

ผูจ่้ายพสัดุตอ้งตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสาร

ประกอบ แลว้ลงบญัชีหรือทะเบียน
คุมทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย และเกบ็ใบ

เบิกไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย



เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพื่อตีพิมพ์
เ ป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้ งทางตรง
และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ
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