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ความรูเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครฐั
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การศึกษา

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
•สาขาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
•สาขาการบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
ปริญญาตรี
•บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
•บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณประสบการณณปป
การทํางาน

•วิทยากรอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหกับสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และหนวยงานเอกชน 

•คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบรหิารพัสดแุหงประเทศไทย 

•อนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
สมาคมนักบรหิารพัสดุแหงประเทศไทยอธิวฒัน โยอาศรี

สถานที่ทํางาน
กองพัสดุ  กรมชลประทาน  

ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศร ี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

การอบรม
•หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจดัซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement -CPP)

•สาขาพาณิชยกรรม วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ((ปวช.))

แนะนําผูถายทอดองคความรู

ะทาน

อธิวัฒน โยอาศรี
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบพัสดุ
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• พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

• ระเบียบที่เกี่ยวของ

• กฎหมาย ระเบียบ  การเงินการคลัง เชน เงินคงคลัง การเก็บรักษาเงิน 

คาใชจายในการบริหาร  เดินทางไปราชการ ฝกอบรม  เงินเดือน คาเชา
บาน เบี้ยประชุม  จายคาตอบแทน

• นโยบายบัญชีภาครัฐ • กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
• ระบบจัดซื้อจัดจาง

• พรบ.วธิีการงบประมาณ พ.ศ.2561

ระบบการเงินการคลังของภาครัฐ

บัญชี

การเงิน

พัสดุ

งบประมาณ
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โครงสรางกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติฎ
กับการจัดซื้อจัด

ฏฎ
จดจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

อธิวฒัน โยอาศรี
hi b k P.4
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พัสดุ
จัดหาพัสดุ
ตามกฎหมาย
และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

ย
บ

คาใชจายที่ไมตองดําเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ  
เชน
• คาใชจายในการบริหารงานคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ 
(ว 119 ตาราง 2)

• การจัดอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาที่พัก 
ของหนวยงานของรัฐ  (ว 395)

• การจัดทําประกันภัยรถ ทรัพยสิน และสิ่งกอสราง 
ตลอดจนการประกันภัยที่เกี่ยวของ การจัดทําประกัน
อุบัติเหตุ  

การไดมาซึ่งพัสดุ
ซื้อ จาง
เชา แลกเปลี่ยน

• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(e-market ,e-bidding ,
วิธีสอบราคา)

• วิธีคัดเลือก
• วิธีเฉพาะเจาะจง

•• ิิวิธีีีปีปประกาศ ชศเชิิิ ชญชวนท่่ััววไไปไปไปไไ

ซื้อหรือจาง

• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
• วิธีคัดเลือก
• วิธีเฉพาะเจาะจง
• วิธีประกวดแบบ

จางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง

• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
• วิธีคัดเลือก
• วิธีเฉพาะเจาะจง

จางที่ปรึกษาดําเนินการ
ตามระเบียบ

บันทึกผาน
ระบบ e-GP

ไมบันทึกผาน
ระบบ e-GP

การ
เบิกจาย

P 5
ว322 ว119  ว116

GFMIS

e-LASS

SAP

เงินงบประมาณ
สินคา (วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน 

สิ่งกอสราง ทรัพยสินอื่น)

งานบริการ
(งานจางบริการ งานจาง
เหมาบริการ งานจางทําของ 
และการรับขนตาม ปพพ.และการรบขนตาม ปพพ.

งานกอสราง (อาคาร 
สาธารณูปโภค สิ่งกอสรางอื่น  

ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง 
รื้อถอน (ว 259))

งานจางที่ปรึกษา
งานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง

อธิวัฒน โยอาศรี
@athiwatbook สิงหาคม 2562P.6 สิงหาคม 2562PPP 6666666666

กระบวนการ
และขั้นตอน
การจัดซื้อจัด
จางและการ
บริหารพัสดุ
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กระบวนการดานงบประมาณ กับการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณป 2563

อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ราง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2563

วาระที่ 1

พิจารณาราง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2563

อธิวฒัน โยอาศรี

วาระที่ 2-3 

พิจารณา ราง พรบ.งบประมาณฯ พ.ศ.2563
ประกาศบังคับใช
เปนกฎหมายลงมติเห็นชอบ

กรรมาธิการฯ พิจารณาแลวเสร็จ
วันที่ XX XXXXX 25XX

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง

17 ตุลาคม 2562

XX XXXXXX 25XX

8-9 มกราคม 2563

เตรียมความพรอม
แบบรปูรายการกอสราง ถอดแบบรปูรายการ
จัดทําและจัดสงประมาณราคา  กําหนดราง 
TOR กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

XX .............. XXXX

ถือวาเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ตามระเบียบขอ 11

ประกาศเผยแพร
• เผยแพรราง TOR/SPEC
• เผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจาง
• พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอ

ประกาศผลผูชนะ
การเสนอราคา

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

ทําสัญญา เบิกจายเงินStart

อธิวัฒน โยอาศรี
@athiwatbook สิงหาคม 2562P.8
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บันได 4 ขั้น : วางแผน/เตรียมการ การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ระยะที่ 1
การจัดทําแผนงาน/

โครงการ และจัดทํา
คําของบประมาณ

ระยะที่ 2
การเตรียมการ
จัดซื้อจัดจาง

ระยะที่ 3
การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

ระยะที่ 4
ทําสัญญา บริหาร
สัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ

• ศึกษา สํารวจ ออกแบบ
• ถอดแบบรูปรายการ
• จัดทําประมาณการ
• เตรียมความพรอม
เกี่ยวกับสถานที่กอสราง

• สํารวจความตองการ

• จัดทําและประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจาง

• จัดทําราคากลาง
• จัดทํารายละเอียดคุณลกัษณะ
เฉพาะ /รางขอบเขตของงาน /

เอกสารการจัดซื้อ
จัดจาง

• จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง แตงตั้ง
คณะกรรมการ จัดทําเอกสารซื้อ
จาง ในระบบ e-GP

• รับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของ
งาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

• เผยแพรประกาศเชิญชวน
• กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา
• ประกาศผลผูชนะ

•ทําสัญญาหรือขอตกลง
•สงมอบพัสด ุ/ตรวจรับพัสดุ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทําสัญญา

เบิกจายเงิน

ไดรับการ
จัดสรร

งบประมาณ

เตรียมการ

อธิวัฒน โยอาศรี
@athiwatbook สิงหาคม 2562P.10

รายงานขอซื้อขอจาง
และแตงตั้งกรรมการ

เชิญชวน

ผูคาเสนอราคา ประกาศผูชนะอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางพิจารณาผล

ทําสัญญาหรือขอตกลง

บริหารสัญญาและ
ตรวจรับพัสดุ

จัดทําแผน
การจัดซื้อจัดจาง

สรางโครงการ

SPEC./TOR

ราคากลาง

เอกสารการซื้อหรือจางที่
เกี่ยวของ

•ขอมูลโครงการ
•รายการสินคาที่จัดซื้อจัดจาง
•กําหนดความตองการ

จัดทําแผน

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง – ระบบ e-GP
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จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
แตงตั้งคณะกรรมการ จัดทําเอกสารเชิญชวน เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบ

รายงานขอซื้อขอจาง

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
เอกสารและพจิารณาผล

การเสนอราคา

จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาเสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติ

ประกาศ
ผลผูชนะ

ลงนามสัญญาดําเนินการตาม
สัญญา

สงมอบพัสด/ุ
สงมอบงานและ
ตรวจรับพัสดุ

เบิกจายเงิน

เชิญชวน/เจรจา
ตกลงราคา

ใหกําหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ

จัดทําและประกาศเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจาง

จัดทํา TOR /SPEC/
เอกสารซื้อหรือจาง

จัดทําราคากลาง

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อธิวัฒน โยอาศรี
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จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
แตงตั้งคณะกรรมการ จัดทําเอกสารเชิญชวน เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบ

รายงานขอซื้อขอจาง

ผูคายื่นขอเสนอ
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
เอกสารและพจิารณาผล

การเสนอราคา

จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาเสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติ

ประกาศ
ผลผูชนะ

การอุทธรณลงนามสัญญาดําเนินการตาม
สัญญา

สงมอบพัสด/ุ
สงมอบงานและ
ตรวจรับพัสดุ

เบิกจายเงิน

เชิญชวน
ใหกําหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ

จัดทําและประกาศเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจาง

จัดทํา TOR /SPEC/เอกสาร
ซื้อหรือจาง

จัดทําราคากลาง

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีคัดเลือก
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จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
แตงตั้งคณะกรรมการ

ประกาศราง TOR
(ถามี)

จัดทําประกาศเชิญชวน/

เอกสารซื้อจาง
เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจาง

ดาวนโหลด
เอกสาร

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
เอกสารและพจิารณาผล

การเสนอราคา

จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาเสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติ

ประกาศ
ผลผูชนะ

การอุทธรณลงนามสัญญาดําเนินการตาม
สัญญา

สงมอบพัสด/ุ
สงมอบงานและ
ตรวจรับพัสดุ

เบิกจายเงิน

ประกาศเชิญ
ชวน

ใหกําหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ

จัดทําและประกาศเผยแพร
แผนการจัดซื้อจัดจาง

จัดทํา TOR /SPEC/เอกสาร
ซื้อหรือจาง/

จัดทําราคากลาง

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e((ee-ee--biddingngng)

อธิวัฒน โยอาศรี
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วงเงินซื้อหรือจาง

ประกาศรบัฟง
ความคิดเห็น 

ไมนอยกวา 
(.....ทําการ)

ระยะเวลาประกาศ
+ ระยะเวลาการเตรียมการ
จัดทําเอกสาร ไมนอยกวา

(….วันทําการ)
(ขอ 51)

สอบถามรายละเอียด
ไมนอยกวา 3 วันทําการ 
กอนวันเสนอราคา 

(ขอ 52)

กําหนดวันเสนอราคา
(....วันทําการ)

วันถัดจากวันสุดทายของ
การเผยแพรประกาศ
(ขอ 43 วรรคสาม)

กําหนดวันนําตัวอยางพัสด ุ

(ถาม)ี และหลักประกันการ
เสนอราคา

(ภายใน...วันทําการ) (ขอ 44

และขอ 166 วรรคทาย)

เกิน 5 แสน–5 ลานบาท - 5 3 1 -

เกิน 5 ลาน –10 ลานบาท 3 10 3 1 5

เกิน10 ลาน–50 ลานบาท 3 12 3 1 5

เกิน 50 ลานบาท 3 20 3 1 5

ป ั ฟ ป ี ํ ั ํ ั ํ ั  ั

ระยะเวลาดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ดุลพินิจของ
แตละ

หนวยงาน

ตองการ
ไมตองการ
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การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป1
หลักการ

พรบ.มาตรา 11 ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทํา และ ประกาศเผยแพรแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําป
(1) ระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง (e-GP)

(2) เว็บไซตของหนวยงานของรัฐ 
(3) ปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของ

หนวยงานของรัฐ

ขอยกเวน

ซื้อ/จางวิธีคัดเลือก กรณจีําเปนเรงดวน (ม.56(1)(ค)) 
ใชในราชการลับ  (ม.56(1)(ฉ))

ซื้อ/จางวิธีเจาะจง
• วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท (ม.56(2)(ข))

• มีความจําเปนฉุกเฉิน (ม.56(2)(ง))
• พัสดุที่จะขายทอดตลาด  (ม. 56 (2) (ฉ))

การจางที่ปรึกษา
• มีวงเงินคาจางไมเกิน 5 แสนบาท (ม.70(3)(ข))

• ความมั่นคงของชาติ  (ม.70(3)(ฉ))

งานจางออกแบบฯ
• เรงดวน หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ (ม.82(3))

ไมตองประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง 

ขอปญหาในการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง

P.15
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แผนการจัดซื้อจัดจาง ระดับองคกร แผนการจัดซื้อจัดจาง ตามมาตรา 11
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www.gprocurement.go.th
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การจัดทําและประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง  (ระเบียบขอ 11-13)

ประกอบดวยรายการอยางนอย
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง 
(2) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยประมาณ 

(3) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

  

เจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานนั้นจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจาํป

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ใหความเห็นชอบ

หัวหนาเจาหนาที่ประกาศเผยแพร 
• เว็บไซต e-GP 

• เว็บไซตหนวยงาน 

• ปดประกาศ

ขอควรระวัง
หนวยงานไมประกาศแผนจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ไมสามารถดําเนินการจดัซื้อจัดจางในโครงการนั้นได

ใหเจาหนาที่หรือผูไดรับมอบหมายจัดทํา
รายงานพรอมระบุเหตุผลทีข่อเปลี่ยนแปลง
เสนอหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน 

เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาหรือขอตกลงได
ทันทีเมื่อไดอนุมัติทางการเงินแลว

หนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณ

ที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูมอีํานาจ
ในการพิจารณางบประมาณแลว ณ

เวนแตที่กรณีบัญญัติไว
ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง

การเปลี่ยนแผนจัดซื้อจัดจาง (ขอ 13)

การจัดทําแผนในระบบ e-GP
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การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสด ุุ
การกําหนดขอบเขตของงาน2

ยกเวน
พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัด
จางตามวัตถุประสงคนั้นมี
ยี่หอเดียวหรือจะตองใช
อะไหลของยี่หอใด ก็ให
ระบุยี่หอนั้นได

มาตรา 9
หลักการ : ใหคํานึงถึง คุณภาพ เทคนิค และ
วัตถุประสงค ของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น

หาม
มิใหกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให

ใกลเคียงกับยี่หอใด
ยี่หอหนึ่ง หรือของ
ผูขายรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ

การซื้อหรือจางที่มิใชการจางกอสราง 

หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ใหเจาหนาที่ 
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุม
ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่หนวยงานของรัฐ

กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม

(1) จัดทํารางขอบเขตของ
งาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจาง
(2) กําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

ผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํา

หนาที่ความรับผิดชอบ

(2) ดําเนินการจางตามความในหมวด 4 งาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางก็ได
(ออกแบบแบบเอง  หรือขอความรวมมือกับกรมโยธาธิ
การและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานรัฐอื่น)

การจางกอสราง 

(1) หัวหนาหนวยงานของรัฐ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ใหเจาหนาที่ 
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(1) จัดทํา
แบบรูป +

รายการ
กอสราง

ผูรับผิดชอบในการจัดทํา หนาที่ความ
รับผิดชอบ

ผูมีหนาที่จัดทํา TOR / SPEC / แบบรูป (ขอ 21) 
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คุณสมบัติ
ผูยื่นขอเสนอ

เงื่อนไข
ในการจัดซื้อ
จัดจาง

ราคากลาง

งานซื้อ : รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

งานจาง : รายละเอียด
ของงาน

งานกอสราง : แบบรูป 

รายการละเอียด

พัสด/ุบริการ 
ที่มีคุณภาพ

คูสัญญา
ที่มีศักยภาพ

ประโยชนสูงสุด
ที่ราชการ
จะไดรับ

ราชการ
ไมซื้อ/จาง

ราคาสูงเกินจริง

้

มคุณภาพ มศกยภา จะไดดดรบ คาสูงเเกกนจ

สอดคลองงบประมาณและความตองการของผูใช / ไมเกินความจําเปน
ไมขัดกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวของ
ความหมายชัดเจน ไมกํากวม / ศัพทเทคนิคหรือศัพทเฉพาะใหอธิบายความใหชัดเจน / มีความยืดหยุน
กําหนดใหผูยื่นขอเสนอยื่นเอกสารสําหรับใชในการตรวจสอบใหครบถวน

พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ (ม.4)

ประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ
ว 206 ลว. 1 พ.ค. 62
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พัสด/บริการ// คสญญา ประโยชนสูงสุด
่

ราชการ
้

สั ประโยชนสงสด

โครงสรางขอบเขตของงาน

อธิวัฒน โยอาศรี
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(ตัวอยาง) องคประกอบของรางขอบเขตของงาน (TOR)
1) ความเปนมา
2) วัตถุประสงค
3) คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
4) แบบรูปรายการละเอียด ขอบเขตของงาน 

หรือคุณลักษณะเฉพาะ
5) ระยะเวลาดําเนินการ
6) ระยะเวลาสงมอบพัสดุหรือใหงานแลวเสร็จ
7) วงเงินงบประมาณในการจัดหา
8) ราคากลาง
9) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

แบบรูปรายการละเอียด
งานกอสราง

ขอบเขตของงาน
งานจางทําของ
งานจางเหมาบริการ

คุณลักษณะเฉพาะ
งานซื้อวัสดุ ครุภัณฑ

P.20
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การเผยแพรรางขอบเขตของงาน 

1. วงเงินเกิน 500,000 บาท 

แตไมเกิน 5,000,000 บาท 

(การเผยแพรเปนดุลพินิจของ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ)

2. วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

(เผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นทุกกรณี)

ผูซึ่งไดยื่นขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐไมมีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางพัสดุในเรื่องดังตอไปนี้
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผูประกอบการกอนจะทําการจัดซื้อจัดจาง หาก
ปรากฏวาผูประกอบการซึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในการจัดซื้อจัดจางในครั้งนั้นมิไดวิจารณหรือ
เสนอแนะรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผูประกอบการซึ่งเปนผูยื่น
ขอเสนอในเรื่องเสนอแนะรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
หนวยงานของรัฐนั้นมิได

 ึ่ ไ  ื่  ื่ ํ ั

ขอหามอุทธรณ กฎกระทรวง

e-

ิ ิ
e-bidding

e-e-market

จางที่ปรึกษาจางทปรกษา
จางออกแบบจางออกแบบ
หรือควบคุมงาน

อาจนํารางประกาศและเอกสารฯ เผยแพร
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ

กอนก็ได 

อาจนํารางประก
สอบราคา

-รัฐวิสาหกิจ จะกําหนดแตกตางได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวินิจฉยั
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(1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการราคากลางกําหนด

(2) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมลูราคา
อางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา

(3) ราคามาตรฐานที่สํานกังบประมาณ
หรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด

(4) ราคาที่ไดจากการสืบราคา
จากทองตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้อหรอืจางครัง้
หลังสุดภายในระยะเวลา 2

ปงบประมาณ

(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ 
วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ

หนวยงานของรัฐนั้นๆ

ถาไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) 

หรือ (3) ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3) 

กอน โดยจะใชราคาใดใหคํานงึถึง
ประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ

ถาไมมีราคาตาม (1)(2)และ 
(3) ใหใชราคาตาม (4)(5) 

หรือ (6) โดยจะใชราคาใดให
คํานึงถึงประโยชนของ

หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ

งานกอสราง
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ราคากลางงานกอสราง
• ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

• ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

• ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

• ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

หนังสือที่ กค 0433.2/ว 206 

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง คูมือแนวทางการ
ประกาศรายละเอียดขอมูล
ราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงานรัฐ

ราคากลาง
ราคากลาง หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยืน่เสนอไวซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ

(1) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลกัเ
คณะกรรมการราคากลางกําหนด

งานกอสราง
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกา

ราคากลาง หม
จัดซื้อจัดจางไ3
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ผูรับผิดชอบในการจัดทําราคากลาง
1. งานกอสราง  
ตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดกลาง เปน

ผูรับผิดชอบในการจัดทําราคากลาง

2. งานซื้อหรือจางที่มิใชงานกอสราง
2.1 คณะกรรมการจัดทํา TOR ตามระเบียบ

ขอ 21 เปนผูจัดทํา หรือ
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบทําราคากลาง

การเปดเผยราคากลาง

การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงิน
เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาของราคากลาง

1. งานกอสราง มีระยะเวลา 30 วัน
-กรณีไมมีประกาศราง TOR นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานให

ความเห็นชอบ ถึงวันประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวน
-กรณีมีประกาศราง TOR นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานให

ความเห็นชอบ ถึงวันประกาศราง TOR

2. งานซื้อหรือจางที่มิใชงานกอสราง
- ไมมีกําหนด -
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การคํานวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
(1) ใชราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการราคา

กลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการกําหนด (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ยังไมมีกําหนดราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจางที่มิใช
งานกอสราง)

(2) ใชราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดทุี่กรมบัญชีกลางจัดทํา (ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
กรมบัญชีกลางยังไมมีการจัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงพัสดุ)

(3) ใชราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(4) ใชราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด การสืบราคาจากทองตลาดตองสืบราคาใหเหมาะสมกับขอบเขตของ

งานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง โดยสืบราคาไมนอยกวา 3 ราย เวนแต บางกรณีมีนอยกวา 3 ราย ใหสืบเทาที่มี 
และเมื่อสืบราคาแลวไมวาจะ 3 รายขึ้นไป หรือกรณีนอยกวา 3 ราย จะนําราคาใดเปนราคาอางอิงใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้

(4.1) กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ใหใชเฉลี่ยเปนราคาอางอิง เวนแตหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็น
วา ราคาต่ําสุดสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได ก็ใหใชราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิง

(4.2) กรณีการจัดหาที่ไมมีประกาศเชิญชวน ใหใชราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิง
(5) ใชราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 

(6) ใชราคาอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ
หนังสือที่ กค 0433.2/ว 206 

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
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ขั้นตอนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางแตละวิธี
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เชิญชวนใหผูประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเขา

ยื่นขอเสนอ

ใ   ั่ ไ ี่ ี

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
ซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย 

ใหเขายื่นขอเสนอ 

เวนแต มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย

เชิญชวนเฉพาะผประกอบการที่่มี

วิธีคัดเลือก
เชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่น
ขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา

กับหนวยงานของรัฐ / 
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

วงเงินเล็กนอย 

เชิญชวนผประกอบการที่มีคณสมบัติตรง

วิธีเฉพาะเจาะจงวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปิ ั่ ไป

เกณฑการเลอืกวิธีการซื้อหรือจาง

หลักการ
ใหเลือกใชวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปกอน 

ขอยกเวน
พิจารณาแลว

เขาเงื่อนไขวิธีอื่น
มาตรา 56 (1) 

(ข) – (ซ)

มาตรา 56 (1) 

(ก)

มาตรา 56 (1) 

(ข) – (ซ)

มาตรา 56 (1) 

(ก)
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วงเงินเกิน 5 แสน)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-market)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

วิธีสอบราคา

• เกิน 5 แสน แตไมเกิน 5 ลานบาท
เสนอราคาโดยใบเสนอราคา

• วงเงินเกิน 5 ลานบาท
เสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส

• วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

แตไมเกิน 5 ลานบาท
ภายใตเงื่อนไข
• กรณีหนวยงานของรัฐตั้งอยูในพื้นที่ที่มี
ขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต 
ทําใหไมสามารถดําเนินการผานระบบ 
e-market หรือระบบ e-bidding ได

มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท และสินคาไมซับซอน
หรือเปนสินคาหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และ

ไดกําหนดไวในระบบ e-Catalog

• มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

และ
• สินคาไมไดกําหนดในระบบ 

e-Catalog 

(ขอ 32 ดําเนินการตามขอ 61-73)

ระบุเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการ
โดยวิธี  e-market หรือวิธี e-bidding

หมายเหตุ (ขอ 33)

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจางแตกตางไปจากที่กําหนด ให
เสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ

(ขอ 31 ดําเนินการตามขอ 43-60)(ขอ 30 ดําเนินการตามขอ 34-42)
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(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว ไมมีผูยื่นขอเสนอ  / หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

หลักเกณฑและเงื่อนไขวิธีคัดเลือก (มาตรา 56 (1))
กรณี (ก) ตอง
ประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปกอน (ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรือ ตองผลิต กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการ

ที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง   และ ผูประกอบการมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเปนเรงดวน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากใชวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
(ง) ลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ
(จ) ตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ
(ฉ) ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของ

ประเทศ 

(ช) งานจางซอมพัสดุที่จําเปนถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได
(ซ) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

กรณี (ข) - (ซ) 

พิจารณาแลว
เขาหลักเกณฑ 
ไมตองประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

กอน

วงเงินการ
ซื้อหรือจาง
เกิน 5 แสน
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(ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ /หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่การผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงกําหนดวงเงินไมเกิน 500,000 บาท)

(ค) มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพียงรายเดียว หรือ ผูประกอบการซึ่งเปนตวัแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศ  / และ ไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได

(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเนือ่งจากอุบัตภิัยหรือธรรมชาติพิบตัิภยัหรือเกิดโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และ การจัดซื้อจัด
จางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ วิธีคัดเลือก  อาจกอใหเกิดความลาชา และ อาจทําใหเกิดความเสียหายรายแรง 

(จ) เปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพสัดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม 

โดยมูลคาของพัสดทุี่จัดซื้อจัดจางเพิ่มเตมิจะตองไมสูงกวาพสัดทุี่ไดจดัซื้อจัดจางไวกอนแลว
(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(ช) ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง

(ซ) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

กรณีตอไปนี้ ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณี (ก) ตอง
ประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือ
วิธีคัดเลือกกอน 

(แลวแตกรณี)

กรณี 
(ข) - (ซ) 

พิจารณาแลว
เขาหลักเกณฑ 
ไมตองประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

หรือวิธี
คัดเลือกกอน

กฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพสัดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 (ลว.30 ม.ค.61)

หลักเกณฑและเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56 (2))
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(1) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

(2) การจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือ
ระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น

(3) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย

(4) การจัดซื้อจัดจางพัสดุของรัฐวิสาหกิจหรือ
นิติบุคคลในเครือจากหนวยงานของรัฐเดียวกัน ดังตอไปนี้

(5) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่ตองใชพัสดนุั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและ
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ

กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 

ใหการจัดซื้อจัดจางพัสดุดังตอไปนี้ เปนกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเปนหุนสวน

รวมอยูดวยในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนทั้งหมด 

หรือไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนทั้งหมดและเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด
(ข) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติ

บุคคลตาม (ก) แหงเดียวหรือหลายแหงถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยูดวยหรือ
รวมกันในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนทั้งหมด

(ค) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติ
บุคคลตาม (ก) หรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม (ข) ในลําดับชั้นแรกหรือในชั้น
ตอๆ ไปแหงเดียวหรือหลายแหงถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยูดวยหรือรวมกันใน
รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละ 50

ของทุนทั้งหมด

กฎกระทรวงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)

P.30
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กฎกระทรวง

พัสดุที่รัฐตองสงเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวด 1 พัสดุสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร
หมวด 2 พัสดุสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ

ผูดอยโอกาส
หมวด 3 พัสดุสงเสริมการเรียนการสอน
หมวด 4 พัสดุสงเสริมการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทาง

การศึกษา
หมวด 5 พัสดุสงเสริมนวัตกรรม
หมวด 6 พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
หมวด 7 พัสดุสงเสริมความมั่นคงดานพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา 56 วรรคสอง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) หรือ (2) (ซ) ให
เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา 65 

(4) ก็ได หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) เปนพัสดุ
ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา 65 (4) แลว 
เมื่อหนวยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น ใหใชวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม (2) (ซ) กอน

P.31
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การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง4

32

เจาหนาที่จัดทํา
รายงานขอซื้อ
ขอจาง (ขอ 22)

ผูประกอบการ

ผูขาย/ผูรับจาง
สงมอบพัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่สั่งซื้อ
สั่งจาง ภายในวงเงินที่ไดรับความ

เห็นชอบ

เจาหนาที่

เจรจาตกลงราคา

ตรวจรับพัสดุ (กรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ)

กรณีปกติ

หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐใหความ

เห็นชอบ

จัดทํารางขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูป
รายการงานกอสราง 

แผนจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง ผานหัวหนาเจาหนาที่

ประกาศผูชนะ
หรือไดรับการ
คัดเลือก

แจงผลผานทาง e-mail ตาม
แบบใหทุกรายทราบ

(แจงผานระบบ)

• เว็บไซตระบบ e-GP
• เว็บไซตของหนวยงาน
• ปดประกาศ ณ ที่ทําการ

ทําสัญญา (ม.93)
หรือขอตกลงเปนหนังสือ (ม.96(1))

ขอ 81 + ขอ 42

(วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)
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หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซอมความเขาใจ
กรณีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบขอ 79 วรรคหนึ่ง หากเปนพัสดุที่มี
คุณลักษณะพิเศษหรือซับซอน ไมเหมาะสมจะใหเจาหนาที่ เปนผู เจรจาตกลงราคากับ
ผูประกอบการ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไมก็ได 

โดยในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหคณะกรรมการฯ 
ที่ไดรับแตงตั้ง ดําเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบขอ 78 วรรคหนึ่ง (1) (ง) โดยอนุโลม

การซื้อหรือจางวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

จะตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็สามารถกระทําได
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การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)

ผูประกอบการ

หัวหนาหนวยงานใหความ
เห็นชอบ

จัดทํารายงานขอความ
เห็นชอบตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ

เจาหนาที่หรือผูที่
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้น

ดําเนินการซื้อหรือจางไปกอน

ถือวารายงานดังกลาวเปน
หลักฐานการตรวจรับโดย

อนุโลม

กรณีที่มีความจาํเปน 

เรงดวน + ไมไดคาดหมาย
ไวกอน + และไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน

ไมตองบันทึกในระบบ e-GP ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 

ที่ กค 0405/ว 322 ลงวันที่ 24

สิงหาคม 2560 ขอ 2.2.3จําเปน 
เรงดวน
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การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก5
เจาหนาที่จัดทํารายงาน
ขอซื้อขอจาง

จัดทําหนังสือเชิญ
ชวนผูประกอบการ
ไมนอยกวา 3 ราย
ในกรณีจําเปนอาจ
นอยกวา 3 ราย

ผูประกอบการ

กก. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ใบเสนอราคา  และเอกสาร

หลักฐานตางๆ และพิจารณาผล
ยื่นซองขอเสนอ

คณะกรรมการซื้อหรือ
จางโดยวิธีคัดเลือก

จัดทํารายงานผลเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
และเสนอสั่งซื้อสั่งจาง

หัวหนาหนวยงานของรฐั
ใหความเห็นชอบ

จัดทํารางขอบเขต
ของงานหรือ
รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูป
รายการงาน
กอสราง 

ขอ 21

แผนจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

ขอ 11

ม 4

ผานหัวหนาเจาหนาที่

ขอ 22

ขอ 74 (1)

ขอ 74 (2) (3) ขอ 

74 

(4)

ขอ 75-76

ประกาศผูชนะ
หรือไดรับการ
คัดเลือก

แจงผลผานทาง e-mail
ตามแบบใหทุกราย

ทราบ

• เว็บไซตระบบ e-GP

• เว็บไซตของหนวยงาน
• ปดประกาศ ณ ที่ทําการ

ขอ 77

ตรวจรับพัสดุ

ทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ม.93,96
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การจัดซื้อจัดจางโดยวิธี e-bidding6
ขอ 45-47

เผยแพรประกาศ
และเอกสารซื้อ/จาง
(ระยะเวลาตามระเบียบฯ)

ผูประกอบการ

กรรมการฯ จัดพิมพเอกสารตรวจสอบ
คุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน พิจารณาผล

และจัดทํารายงานผลเสนอหัวหนา
หนวยงาน เละเสนอสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งจาง

หัวหนา จนท.
ประกาศผูชนะ

เสนอราคาในวัน เวลา
ที่กําหนด

หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ใหความเห็นชอบ

• เว็บไซตระบบ e-GP

• เว็บไซตของหนวยงาน
• ปดประกาศ ณ ที่ทําการ

หนดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

• เว็บไซตระบบ e-GP

• เว็บไซตของหนวยงาน
• ปดประกาศ ณ ที่ทําการ

สอบถามขอมูล

เพิ่มเติม

ให / ขาย

ขอ 21

ขอ 48-53

ขอมล
ขอ 52

ขอ 55-58ขอ 59

แผนจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

ั ื้
ขอ 11

รับฟงความ
คิดเห็น

สตง.

ขอ 43-44

เจาหนาที่จัดทําเอกสารซื้อหรือ
จาง พรอมประกาศเชิญชวน

หัวหนาเจาหนาที่

หัวหนาเจาหนาที่

•

(
•
•

สระ
บบ

 e
-G

P 
จัด
สง

ขอ
 5

0

ขอ 54

รายงานขอซื้อขอจาง (ขอ 22)

ม. 62

ไมรับฟง
ความคิดเห็น

ทําสัญญารออุทธรณ

จัดทํารางขอบเขต
ของงานหรือ
รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูป
รายการงาน
กอสราง 
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การพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอ
(วิธี e-bidding / วิธีคัดเลือก)7

ขั้นที่ 1
จัดพิมพ ใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอ
ราคาจากระบบ จํานวน 

1 ชุด  โดยใหกรรมการ
ทุ ก ค น ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ
กํากับไวในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอ
ราคาของผูยื่นขอเสนอ
ทุกแผน

ขั้นที่ 2
• ตรวจสอบการมีผลประโยชน
รวมกัน 

• เอกสารหลักฐานตางๆ 

• พัสดุตัวอยาง (ถามี) 
• พิจารณาการนําเสนองาน
ของผูยื่นขอเสนอทุกราย

• เอกสารที่กําหนดใหจัดสงภาย
หลังจากวันเสนอราคา

ขั้นที่ 3
•คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู ยื่น
ขอเสนอที่ตรวจสอบตามขั้นที่ 2 และ
ตาม เกณฑ ก า ร พิ จา รณาคั ด เ ลื อ ก
ขอเสนอ

•จัดเรียงลําดบัผูที่เสนอราคาต่ําสดุหรอืได
คะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย

•รายที่ เลือกไมยอมเขาทําสัญญา ให
พิจารณารายต่ําถัดไป หรือคะแนนรวม
สูงรายถัดไปตามลําดบั แลวแตกรณี

•ไมมีผลประโยชนรวมกัน 

•ยื่นเอกสารการเสนอราคา
ครบถวน ถูกตอง

•มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดาน
เทคนิค หรือเสนอพัสดุที่มี
รายละเอียดคุณลักษณะครบถวน 

ถูกตอง ครบถวน ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาฯ

การคัดเลือกผูยื่นขอเสนอ

ไมครบถวน หรือ เสนอรายละเอียดแตกตางจากเงื่อนไข  ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยืน่ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิด
หลงเล็กนอย

การผอนปรนการตัดสทิธิ์

คณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริง
เพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอรายใดก็ได แตจะ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได

ขั้นที่ 4
รายงานผลและ

ความเห็น พรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
เสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ ผานหัวหนา

เจาหนาที่ เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
และเสนอผูมีอํานาจ
สั่งซื้อหรือสั่งจาง

•
•
•

•

•
ขขั
••••••

เอ
เ

เ
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หากผูยื่นขอเสนอรายใด
• มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือ
• ยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือ
• ยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอ
ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่….. กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

หลักเกณฑและสิทธิ
ในการพิจารณา

P.38
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1.1 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ในขั้นตอนการตรวจสอบ
เอกสาร ปรากฏวา เอกสารบางรายการ
ของผูยื่นขอเสนอไมไดรับรองสําเนาถูกตอง
เชน สําเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย 
หนังสือบริคณฑสนธิ  หนังสือรับรอง
ผลงาน หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

เปนตน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ มี
ความเห็นวามิใชสาระสําคัญ และความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย จึงพิจารณาใหผูยื่น
ขอเสนอผานคุณสมบัติดังกลาว ซึ่งการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ถูกตองหรือไม อยางไร

ขอหารือ

สิงหาคม 2566662

ขอตอบหารือ

หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/13394 ลว. 22 มีนาคม 2562

P.39
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1.2 เอกสารที่ไมมีใหตรวจสอบ เนื่องจาก 
ผูยื่นขอเสนอมิไดแนบไฟลในรูปแบบไฟล 
PDF คือ 

- เอกสารไม เปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือ
ความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธิไมยอมขึ้นศาล
ไทยฯ

- เอกสารของผูคาที่แสดงวา ลงทะเบียน
ในระบบ e-GP

ขอหารือ ขอตอบหารือ

หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/13394 ลว. 22 มีนาคม 2562

P.40
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ขอหารือ

• ผูยื่นขอเสนอ ใชใบแจงปริมาณงานที่อยูในระบบ e-GP

ซึ่งเปนของหนวยงาน โดยลงชื่อกํากับ ยื่นเสนอมาในระบบ
• ใบเสนอราคากับใบแจงปริมาณงานและราคา 
มีราคาแตกตางกนั 

ขอตอบ
หารือ

 ื

หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/13394 ลว. 22 มีนาคม 2562

P.41
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แนวทางการพิจารณาผลในงานจางกอสราง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการกอสราง
หรือใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไมตรงกัน

หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
1. กรณีที่ตรวจสอบใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา 

(BOQ) แลว ปรากฏวา ราคาสุทธิไมตรงกัน ใหถือเอาใบเสนอราคาเปนหลัก เนื่องจากการกําหนดใหผูยื่น
ขอเสนอแสดงปริมาณงานและราคา รวมทั้งรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ และกําไรไวดวย
แลว มีเจตนาเพื่อใชประกอบการพิจารณาตรวจสอบความเปนไปไดของราคาคากอสรางของผูยื่นขอเสนอที่เสนอไว
ในใบเสนอราคาวาเหมาะสมตามความเปนจริงหรือไม
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แนวทางการพิจารณาผลในงานจางกอสราง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการกอสราง
หรือใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไมตรงกัน

หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 (ตอ)
2. กรณีที่ราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาต่ําสุด มีวงเงินสูงกวาราคาสุทธิในบัญชีแสดงรายการ

กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) จะตองตรวจสอบปริมาณงานและราคา รวมทั้งรายการวัสดุ อุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ และกําไรตามบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาของผูยื่นขอเสนอราย
ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามบัญชีแสดงรายการกอสรางหรือใบ
แจงปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่หนวยงานของรัฐจัดทําขึ้น วาไดยื่นขอเสนอถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนหรือไม หากปรากฏวา ยื่นปริมาณงานและราคาถูกตอง ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
แลว เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ ใหตอรองราคาตามใบเสนอราคากับผูยื่นขอเสนอรายนั้นใหมีวงเงินสอดคลองกับบัญชี
แสดงรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) กอนดําเนินการตอไป

หากตอรองราคาแลว ปรากฏวา ผูยื่นขอเสนอราคารายนั้นยืนยันไมลดราคาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ประกอบกับ
หนวยงานของรัฐไดพิจารณาแลวเห็นวา ราคาสุทธิและราคาแตละรายการในบัญชีแสดงรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงาน
และราคา (BOQ) ถูกตองและเหมาะสมแลว หนวยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอราคาราย
นั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐ
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แนวทางการพิจารณาผลในงานจางกอสราง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการกอสราง
หรือใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไมตรงกัน

หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 (ตอ)
3. กรณีที่ราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาต่ําสุด มีวงเงินต่ํากวาราคาสุทธิในบัญชีแสดงรายการ

กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) ใหแจงผูยื่นขอเสนอรายดังกลาวดําเนินการปรับลดราคาสุทธิรวมทั้งราคาแต
ละรายการในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) ใหมีวงเงินสอดคลองกับใบเสนอราคา กอน
ดําเนินการตอไป

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานได คณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหทําหนาที่พิจารณาผลในงานจางกอสรางแตละวิธี จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอ สามารถดําเนินงานใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได หนวยงานของ
รัฐมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรอื
คาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐ
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การพิจารณาผลการคัดเลือกผูยื่นขอเสนอ8
• มีผูยื่นขอเสนอรายเดียว
• ผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว

แตถาคณะกรรมการฯ  
เห็นวามีเหตุผลสมควร

ดําเนินการตอไป

• ไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือมีแตไมถูกตอง• มีผูยื่นขอเสนอหลายรายและ
ผานการคัดเลือก 2 รายขึ้นไป

• หากเห็นวาการ e-bidding

จะไมไดผลดี จะสั่งให
ดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก 

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง
(1)(ก) หรือเจาะจงตาม 

56(2)(ก) แลวแตกรณีก็ได

เสนอสั่งซื้อสั่งจาง คณะกรรมการฯ 
เสนอหัวหนา
หนวยงานผาน
หัวหนาเจาหนาที่

เพื่อยกเลิก เสนอสั่งซื้อสั่งจาง หรือตอรอง
ราคาตามขอ 57 หรือขอ 58

แลวแตกรณี โดยอนุโลม

คณะกรรมการฯ 
เสนอหัวหนา
หนวยงานผาน

หัวหนาเจาหนาที่เพือ่
ยกเลิก และ

ดําเนินการจัดหาใหม

เวนแต : จะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหม โดยการ
จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ 22

อเสนอหลายร
1

นอรายเดียว
2

เสนอ หรือมีแ
3
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1. กรณีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว และ
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณา
เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
การดําเนินการ : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
สามารถเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ
ยกเลิกประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสครั้งนั้นได  
โดยไมตองพิจารณาใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของผูยื่นขอเสนอ
รายเดียวนั้น รวมถึงไมตองจัดพิมพและ
ลงลายมือกํากับเอกสารการเสนอราคา
ดังกลาวตามนัยระเบียบฯ ขอ 55 (1)

2. กรณีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว และ
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณา
แลวเห็นสมควรดําเนินการตอไป
การดําเนินการ : คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ จึงจะตองดําเนินการตามระเบียบฯ 
ขอ 55 กลาวคือ  จัดพิมพใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผูยื่น
ขอเสนอจากระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด โดยให
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากบัไวในใบ
เสนอราคา เอกสารการเสนอราคาของผู
ยื่นขอเสนอทุกแผน และพิจารณาเอกสาร
ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น รวมถึง
ดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 57 หรือ 58

แลวแตกรณี โดยอนุโลม

3. กรณีผูยื่นขอเสนอหลายราย แตถูกตองตามเงื่อนไขที่
กําหนดเพียงรายเดียว
การดําเนินการ : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ยอมตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบฯ ขอ 55

จึงจะสามารถทราบไดวามีผูยื่นขอเสนอถูกตองเพียงราย
เดียว และ
3.1 หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแลว
เห็นสมควรยกเลิก ก็ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนั้น 

3.2 แตหากพิจารณาแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไป ก็
ใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 57 หรือ 58 แลวแตกรณี 
โดยอนุโลม

4. กรณีประกวดราคานานาชาติ ตามระเบียบฯ ขอ 60(3) 

วิธีสอบราคา ตามระเบียบฯ ขอ 71 วรรคหนึ่ง วิธี
คัดเลือก ตามระเบียบฯ ขอ 75 วรรคหนึ่ง การจางที่
ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามระเบียบฯ 
ขอ 115 วรรคหนึ่ง และโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบฯ 
ขอ 121 วรรคหนึ่ง  วิธีการจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสรางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตาม
ระเบียบฯ ขอ 147 วรรคหนึ่ง และโดยวิธีคัดเลือก ตาม
ระเบียบฯ ขอ 150 วรรคหนึ่ง
การดําเนินการ : ใหนําขอ 1 ถึงขอ 3 มาใชโดยอนุโลม

3ซอมความเขาใจกรณีมียื่นขอเสนอเพียงรายเดียว 
หรือยื่นขอเสนอหลายราย ถูกตองเพียงรายเดียว
หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
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หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
1. วิธี e-bidding กรณีใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น
มีผูไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย > พิจารณาจากผูไดคะแนนคุณภาพมากที่สุด

2. วิธีสอบราคาหรือคัดเลือก
กรณีใชเกณฑราคา
เสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย > แจงผูที่เสนอราคาต่ําทุกรายเสนอราคาใหม

พรอมกัน โดยการยื่นซองเสนอราคา
กรณีใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น
มีผูไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย > พิจารณาจากผูไดคะแนนคุณภาพมากที่สุด

แนวทางปฏิบัติในการจัดจางกรณีที่มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย 
หรือมีผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย
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หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 255 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
1. หนวยงานของรัฐตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใตพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ ทั้งนี้ ภายใตขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุของหนวยงานของรัฐนั้น

2. เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขอ 1 จนไดผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกแลว หากผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นประสงคที่จะใหของแถม และหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการรับของแถมดังกลาวเปน
ประโยชนตอทางราชการ ก็สามารถรับของแถมได โดยผูยื่นขอเสนอจะตองมีหนังสือแสดงความจํานงในการบริจาค
ใหแกหนวยงานของรัฐ และใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.2526 หรือระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐนั้น ในการรับของ
บริจาคดังกลาวหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตรวจรับพัสดุ และใหนําพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดวย

แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
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9 การอุทธรณผลการจัดซื้อจัดจาง

รอการอุทธรณ
หลักการ (มาตรา 66 วรรคสอง)
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางจะกระทําไดตอเมื่อ
(1) ลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณ 

(ภายใน 7 วันทําการ) หรือ
(2) ในกรณีที่มีการอุทธรณ เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับแจงจาก

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทําการจดัซื้อจัดจางตอไปได

ไมตองรอการอุทธรณ
• การจัดซื้อจัดจางที่มีความจําเปนเรงดวน
• การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
• การจัดซื้อจัดจางที่มวีงเงินเล็กนอย (ไมเกิน 1 แสนบาท)
(ขอยกเวนตามมาตรา 66 วรรคสอง)

ิ ั  โ ี

( )

• มีผูยื่นขอเสนอและผานการคัดเลอืกเพียงรายเดียว (ว 453)
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ผูซึ่งไดยื่นขอเสนอผูซึ่งไดยื่นขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางพัสดุ ในกรณีที่เห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ 

หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  เปนเหตุใหตนไมไดรับการประกาศผลเปนผูชนะหรือไมไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ผูมีสิทธิอุทธรณจะยื่นอุทธรณในเรื่องดังตอไปนี้ไมได
(1) การเลือกใชวิธีการจัดซื้อจัดจางหรือเกณฑที่ใช

ในการพจิารณาผลการจัดซื้อจัดจาง ตาม
พระราชบัญญัตนิี้ของหนวยงานของรัฐ 

(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางตามมาตรา 67

(3) การละเวนการอางถึงพระราชบัญญัตนิี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตนิี้ในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดซื้อจัดจางในประกาศ เอกสาร หรือ
หนังสือเชิญชวนของหนวยงานของรัฐ 

(4) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผมีสิทธิอทธรณจะยื่นอทธรณในเรื่องดังตอไปนี้ไมไดน

ขอหามอุทธรณ (ม.115)

ผูซึ่งไดยื่นขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางกบัหนวยงานของรัฐไมมีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุในเรื่อง
ดังตอไปนี้

(1) คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขารวมการจัดซื้อจัดจางในครั้งนั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส

(2) ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผูประกอบการกอนจะทําการจัดซื้อจัดจาง หากปรากฏวาผูประกอบการซึ่งเปนผูยื่นขอเสนอใน
การจัดซื้อจัดจางในครั้งนั้นมิไดวิจารณหรือเสนอแนะรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ผูประกอบการซึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในเรื่องเสนอแนะรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนวยงาน
ของรัฐนั้นมิได

วิธีการอุทธรณ (ม.116)
• การอุทธรณตองทําเปนหนังสือลง
ลายมือชื่อผูอุทธรณ 

• ตองใชถอยคําสุภาพ และระบุ
ขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปนเหตุแหง
การอุทธรณใหชัดเจน พรอมแนบเอก
สรหลักฐานที่เกี่ยวของไปดวย

ใหผูมีสิทธิอุทธรณยื่นอุทธรณตอ
หนวยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจางในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

่ใหผมสีิทธิอทธรณยื่่นอทธรณตอ

ระยะเวลาในการอุทธรณ (ม.117)

การอุทธรณผลการจัดซื้อจัดจาง

ผซ่ึ ไงไดยื่นขอเสนอ่่ ่่
กฎกระทรวง

ก
หหหหหหหหหหหหห

ผูมีสิทธิ
อุทธรณ
(ม.114)
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ชั้นที่ 

1

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  (มาตรา 119)

• ใหคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ 
พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 30
วันนับแตวันที่ไดรบัรายงาน

เมื่อไดรับรายงานจากหนวยงานของรัฐ

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็น
ดวยกับอุทธรณก็ใหดําเนินการตามความเหน็นั้นภายในกาํหนดเวลาดังกลาว 
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมเห็นดวยกับอุทธรณ ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยัง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 119 ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ชั้นที่ 

2

ใหหนวยงาน องรัฐพิจารณา ล วินิจฉัยอทธรณให ลว สร็จภายใน 7 ่ ่วันทําการ นับ ตวันที่ไดรับอทธรณ ในกรณีที่ ห็น

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโดยหนวยงานของรัฐ  (มาตรา 118)

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวา
อุทธรณฟงขึ้นและมีผลตอการจัดซื้อจัดจางอยาง
มีนัยสําคัญ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสั่ง
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหมีการจัดซื้อจัด
จางใหม หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวา
อุทธรณฟงไมขึ้น หรือไมมีผลตอการจัดซื้อจัดจา
งอยางมีนัยสําคัญ ใหแจงหนวยงานของรัฐเพื่อทํา
การจัดซื้อจัดจางตอไป

คําอุทธรณฟงขึ้นและมีผลตอการจัดซื้อจัดจาง คําอุทธรณเปนที่สุด

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ใหเปนที่สุด

การฟองคดีตอศาล
ผูอุทธรณผูใดไมพอใจคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และเห็นวา
หนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูนั้น
มีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหหนวยงานของ
รัฐชดใชคาเสียหายได แตการฟองคดีดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจางที่หนวยงานของรัฐ

ไดลงนาม ในสัญญาจัดซื้อจัดจางนั้นแลว

แจงให
ผูอุทธรณและผู
ชนะการจัดซื้อจัด
จางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกทราบ

• หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันใน
กําหนดนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน 2
ครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วัน
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กอนลงนามในสัญญา หนวยงานของรัฐอาจ
ประกาศยกเลิก
การจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการไปแลวไดในกรณี ดังตอไปนี้
1. ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณไมเพียงพอ
2. มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะหรือที่ไดรับการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริต

3. การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
หนวยงานของรัฐหรือกระทบตอประโยชนของสาธารณะ

4. กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง (มาตรา 67)

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางตามวรรค
หนึ่งเปนเอกสิทธิ์ของหนวยงานของรัฐ 
ผูยื่นขอเสนอในการจัดซื้อจัดจางที่ถูกยกเลิก
นั้นจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงาน
ของรัฐไมไดเมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง 
ใหหนวยงานของรัฐแจงใหผูประกอบการซึ่ง
มารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบ
ถึงเหตุผลที่ตองยกเลิกการจัดซื้อจัดจางครั้ง
นั้น

ในกรณีที่มีหนวยงานของรัฐเปนผูยื่น
ขอเสนอตั้งแตสองรายขึ้นไป มิใหถือวา
หนวยงานของรัฐนั้นมผีลประโยชนรวมกนั
หรือมีสวนไดเสียกับหนวยงานของรัฐอื่น
ตาม (2)

กอนลงน
ประกาศย
การจัดซื้อจัด
1. ไมไดรับ
2. มีการกร

10
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การทําสัญญา11
สัญญาแบบเต็มรูป

(ม.93)
สัญญาแบบลดรูป
(ม.96 วรรคแรก)

สัญญาไมมีแบบรูป
(ม.96 วรรคสอง +ขอ 79 วรรคสอง)

(1) ทําตามแบบที่ คกก.นโยบายกําหนดโดยความ
เห็นชอบ
ของ สนง.อัยการสูงสุด

(2) ถาจําเปนตองมีขอความแตกตางไปจาก (1) ตอง
ไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบ

(3) กรณีจําเปนตองรางสัญญาขึ้นมาใหมตองสงให 
สนง.อัยการสูงสุด
ใหความเห็นชอบกอน

(4) การทําสัญญาตามแบบที่ สนง.อัยการสูงสุดให
ความเห็นชอบมาแลวใหทําได

(1) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) 

และการจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
70 (3) (ข)

(2) การจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานของรัฐ
(3) กรณีที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน 5 

วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(4) การเชาซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
(5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา

กรณีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ
96 วรร แร )

โโโดโดโดโดโดโดยวยวยวยวยวิิิธธธธธธีีีคคคคคคััดดดดดดเลเลเลเลเลืืืออออออกตกตกตกตกตามามามามามมามามามามาตรตรตรตรตราาาาา 565656565656 ((((((((111111))))))) ((((((() (คคคคค))))))))

ะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ)

กรณีทําขอตกลงเปนหนังสือ

(1)ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงิน
ไมเกิน 100,000 บาท (ตามกฎกระทรวง) แต
ตองมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจางนั้น 
(ม.96 วรรคสอง)

(2) กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย
ไวกอน และอาจไมดําเนินการตามปกติไดทัน (ขอ 79

วรรคสอง)

กรณีทําเปนสัญญา

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
(1) วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ข) (ฉ) และ (ช)

(2) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) และ (จ)

(3) กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ.2561 ขอ 2 (5)

สญญสญญ
(ม.

ยความ
โดยวธเฉพาะเจาะ

่

(ม.

(1) การจัดซื้อจัดจางโโโโโโโ
โดยวิธีเฉพาะเจาะ

กรณทากรณีทํา

สญสัญ
(ม.96

กรณี

อธิวัฒน โยอาศรี
@athiwatbook สิงหาคม 2562P.54

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

ิ ั  โ ศ ี

1) สัญญาจางกอสราง
2) สัญญาซื้อขาย
3) สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร
5) สัญญาเชาคอมพิวเตอร
6) สัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

คอมพิวเตอร
7) สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร
8) สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย

9) สัญญาแลกเปลี่ยน
10) สัญญาเชารถยนต
11) สัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร
12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร
13) สัญญาจางออกแบบและควบคุมงาน

กอสราง
14) สัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคลหรือ

จางบริษัทที่ปรึกษา
15) สัญญาจางทําของ



อธิวัฒน โยอาศรี
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การทําสัญญา11
สัญญาแบบเต็มรูป

(ม.93)
สัญญาแบบลดรูป
(ม.96 วรรคแรก)

สัญญาไมมีแบบรูป
(ม.96 วรรคสอง +ขอ 79 วรรคสอง)

(1) ทําตามแบบที่ คกก.นโยบายกําหนดโดยความ
เห็นชอบ
ของ สนง.อัยการสูงสุด

(2) ถาจําเปนตองมีขอความแตกตางไปจาก (1) ตอง
ไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบ

(3) กรณีจําเปนตองรางสัญญาขึ้นมาใหมตองสงให 
สนง.อัยการสูงสุด
ใหความเห็นชอบกอน

(4) การทําสัญญาตามแบบที่ สนง.อัยการสูงสุดให
ความเห็นชอบมาแลวใหทําได

(1) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) 

และการจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
70 (3) (ข)

(2) การจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานของรัฐ
(3) กรณีที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน 5 

วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(4) การเชาซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
(5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา

กรณีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ
96 วรร แร )

โโโดโดโดโดโดโดยวยวยวยวยวิิิธธธธธธีีีคคคคคคััดดดดดดเลเลเลเลเลืืืออออออกตกตกตกตกตามามามามามมามามามามาตรตรตรตรตราาาาา 565656565656 ((((((((111111))))))) ((((((() (คคคคค))))))))

ะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ)

กรณีทําขอตกลงเปนหนังสือ

(1)ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงิน
ไมเกิน 100,000 บาท (ตามกฎกระทรวง) แต
ตองมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจางนั้น 
(ม.96 วรรคสอง)

(2) กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย
ไวกอน และอาจไมดําเนินการตามปกติไดทัน (ขอ 79

วรรคสอง)

กรณีทําเปนสัญญา

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
(1) วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ข) (ฉ) และ (ช)

(2) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) และ (จ)

(3) กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ.2561 ขอ 2 (5)

สญญสญญ
(ม.

ยความ
โดยวธเฉพาะเจาะ

่

(ม.

(1) การจัดซื้อจัดจางโโโโโโโ
โดยวิธีเฉพาะเจาะ

กรณทากรณีทํา

สญสัญ
(ม.96

กรณี
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การเชาหรือการจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม

การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือการจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปใน
ปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน 

มีผลยอนหลัง (ว 346)

การเชาหรือการจางเหมาบริการที่มีความจําเปนตองเชาหรือจางรายเดิม 

(ว 347)

ก

การ
ปงบ

12



อธิวัฒน โยอาศรี
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หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560

อนุมัติยกเวนเฉพาะสัญญาเชา หรือ
สัญญาจางที่จําเปนตองเชา/จาง
ตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม 
ภายหลังสัญญาเดิมสิ้นสุดลง

แตหนวยงานของรัฐไมสามารถลงนาม
สัญญาไดทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 

เนื่องจาก....

1. พรบ.งบประมาณรายจายประจําป 
ยังไมมีผลใชบังคับ หรือ

2. ยังไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจาก
สํานักงบประมาณ

3. อนุมัติเงินงบประมาณไมทันภายใน
วันแรกขอปงบประมาณ

อนุมัติใหสัญญามีผลยอนหลัง

ใหสัญญามีผลยอนหลังได
• ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ 

หรือ
• วันอื่นอันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ หรือ
• วันที่มีการเชาหรือจางจริง

ผลของสัญญา

โดยมีเงื่อนไขวา

1. หนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ 

และรูตัวผูใหเชา หรือผูรับจางที่จะลงนามเปนคูสัญญาแลว ไมวา
จะเปนรายเดิม หรือรายใหม ก็ตาม

2. ผูมีอํานาจอนุมัติไดอนุมัติใหเชา หรือจางจากรายที่ไดจัดหาไวแลว
กอนสิ้นปงบประมาณ เพียงแตอยูในขั้นตอนไมอาจลงนาม
ในสัญาไดทันในวันที่ 1 ตุลาคม อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ 

หรือวันอื่นอันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณของหนวยงาน หรือ
วันที่มีการเชาหรือจางจริง แลวแตกรณี เทานั้น

อธิวัฒน โยอาศรี
@athiwatbook สิงหาคม 2562P.58

หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560

หนวยงานของรัฐไดทําสัญญาเชาหรือการจางเหมาบริการที่มีชวงเวลา
สิ้นสุดของสัญญาเปนระยะเวลาหนึ่งๆ หรือเปนรายป  และเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาหรือการใหบริการตามสัญญาแลว บางกรณีมีความ
จําเปนตองเชาพัสดุจากผูใหเชารายเดิม หรือจางผูใหบริการรายเดิมตอเนื่อง
ไปอีก จึงไมสามารถดําเนินการจัดหาเชาหรือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกได

คณะกรรมการวินิจฉัย เห็นวา เพื่อใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 
และเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองเชาพัสดุ
จากผูใหเชารายเดิม หรือจางผูใหบริการรายเดิมตอเนื่องเพื่อประโยชนของ
ทางราชการ อยูในหลักเกณฑที่หัวหนาหนวยงานของรัฐ สามารถพิจารณา
จัดเชาหรือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ขอ 78 (ค)

ระเบียบขอ 78 (1)(ค)
ใหเจรจากับผูประกอบการราย
เดิมตามสัญญาหรือขอตกลง
ซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสง
มอบ เพื่อขอใหมีการซื้อหรือ
จางตามรายละเอียดและราคาที่
ต่ํากวาหรือราคาเดิมภายใต
เงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม 
โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตาม
สัญญาเดิม (ถาม)ี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน
ของรัฐ
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ขอควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ13

1. ดานการเตรียมการจัดซื้อจัดจาง 
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
- ราคากลาง

2. ดานการจัดซื้อจัดจาง 
- การแบงซื้อแบงจาง
- การเลือกใชวิธีการจัดซื้อ
จัดจาง

- การเผยแพรขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง

- การแตงตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรือจาง

- การพิจารณาคัดเลือก
- การรายงานผลการ
พิจารณา

3. ดานการทําสัญญา
- การเลือกใชแบบสัญญา
- เอกสารประกอบสัญญา

อธิวัฒน โยอาศรี
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การจัดหาพัสดุดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใชจายในการบริหารงานคาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงานและการประชุมของหนวยงานภาครัฐ

14

หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
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ขอ 17 คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
สํานักงบประมาณ ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ เวน
แต รายการตอไปนี้ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนดหรือไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

(1) คาเครื่องแบบ เครื่องแตงกายที่จัดใหเจาหนาที่ ไว ใชในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ 

(2) คาเครื่องแบบยามรักษาการณ
(3) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน

ขอ 12 คาใชจายที่เปนคาใชสอย 

ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตาม
ความจําเปน เหมาะสม ประหยัด 

และเพื่อประโยชนของทางราชการ 
ทั้ งนี้  ตามที่ กระทรวงการคลั ง
กําหนด 

(แจงเวียนโดยหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลง
วันที่ 16 ก.ย. 2553)

ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 
พ.ศ. 2553

สรุป  เบิกจายได...ถือเปนคาวัสดุ/คาใชสอย เปนอํานาจของ
หัวหนาสวนราชการพิจารณา (ใหพิจารณาวา จําเปน เหมาะสม 

ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ หรือไม)

ี ั  

พัสดุอะไรบาง เบิกจายได เบิกจายไมไดหลักการ
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ิ ั  โ ี

• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหวางราชการ พ.ศ.2549 และที่
แกไขเพิ่มเติม

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

• ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของ
หนวยงานของรัฐ

ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ

เชน

• เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการ
บริหารงานของหนวยงานของรัฐกรณีที่เปนการจัดซื้อจัดจางในวงเงิน
เล็กนอยเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการดําเนินการ และ
มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

• ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 22

วรรคหนึ่ง
• กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุซึ่งเปนรายการ
คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน และการ
ประชุมของหนวยงานของรัฐ (ตาราง 1)

จัดซื้อจัดจางพัสดทีเ่กี่ยวกับคา

วัตถุประสงค
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“คาใชจาย” หมายความวา รายจายที่กําหนดใหจาย
ในการบริหารงานประจําตามอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการ หรือรายจายที่ เปนผลสืบเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน าที่ ดั งกล าวตามที่ กํ าหนดไว ในแผน
งบประมาณ ซึ่งเปนการเบิกจายจากงบดําเนินงาน 

ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค หรืองบรายจายอื่นใดที่เบิกจายใน
ลักษณะเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงรายจายที่
เกิดจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553

คาใชสอย
ขอ 12 คาใชจายที่เปนคาใชสอย ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตาม
ความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ 
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(แจงเวียนโดยหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 
16 ก.ย. 2553)

คาวัสดุ
ขอ 17 คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน 
เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ เวนแต รายการตอไปนี้ 
ใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง

(1) คาเครื่องแบบ เครื่องแตงกายที่จัดใหเจาหนาที่ไวใชในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ 

(2) คาเครื่องแบบยามรักษาการณ
(3) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน
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ขอ 13 คาใชสอยดังตอไปนี้ มิใหเบิกจาย 
1)  คาจัดทําสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชํารวย เนื่องในโอกาสตางๆ
2) คาจัดพิมพ คาจัดสง คาฝากสงเปนรายเดือน สําหรับบัตรอวยพรในเทศกาลตางๆ และคาจัดพิมพนามบัตร

ใหกับบุคลากรภายในสวนราชการ
3) คาพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ หรือของเยี่ยมผูปวย เพื่อมอบใหกับสวนราชการหนวยงานของรัฐ หนวยงาน

เอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสตาง ๆ 
4) คาทิป
5) เงินหรือสิ่งของบริจาค
6) คาใชจายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนราชการ
คาใชสอยที่ไมใหเบิกจายนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
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วัสดุ

หลักการ
จําแนก
ประเภท
รายจาย

งบประมาณ

5,000 บาท

ครุภัณฑ

วัสดุ

ลักษณะของ
สิ่งของ

ครุภัณฑ

วัสดุ  กับ  ครุภัณฑ
อดีต ปจจุบัน

• วัสดุคงทุน
• วัสดุสิ้นเปลือง
• วัสดุอุปกรณและอะไหล

หนังสือที่ นร 
0704/ว33 ลว. 

18 มกราคม 

2553
หนังสือที่ นร 0704/ว 68
ลว.29 เมษายน 2558

หนังสือที่ นร 0704/ว 37 ลว.6
มกราคม 2559

หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 59 (อปท.)
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สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ

ประเภทวัสดุคงทน 

ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทน 

แตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานได
ดัง เดิม  หรือซอมแซมแลวไม
คุมคา

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ 

หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพ

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล 
ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง

ตัวอยางแนบทายหนังสือเวียน

สิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑ

ตัวอยางแนบทายหนังสือเวียน

• สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนถาวร

• มีอายุการใชงานยืนนาน
• เมื่อชํารุดแลวสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิม

ี่ ั ป ั ิ่ ี่ ั ป

วัสดุ  กับ  ครุภัณฑ
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คาใชจายของสวนราชการที่จัดการฝกอบรม 

ที่สามารถเบิกจายได
(1) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่

ฝกอบรม
(2) คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม
(3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
(4) คาประกาศนียบัตร
(5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
(6) คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
(7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหวางราชการ พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิ่มเติม

(8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
(9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(10) คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ

ผูเขารับการฝกอบรม
(11) คาของสมนาคุณในการดูงาน
(12) คาสมนาคุณวิทยากร
(13) คาอาหาร
(14) คาเชาที่พัก
(15) คายานพาหนะ
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1. คาใชจายที่ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. คาใชจายที่ไมใชการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560การบรหารพสดุุุภาครฐฐฐ พ.ศ. 2560

ตาราง 1 (15 รายการ)

วงเงินการซื้อหรือจาง ครั้งหนึ่งไมเกิน 10,000 บาท วงเงินการซื้อหรือจาง
ครั้งหนึ่งเกิน 10,000 บาทครงหนงเกน 10,000 บาท

ดําเนินการตามวิธีจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนที่กฎหมาย 
และระเบียบกําหนด

ิ ั  โ ี

1) ไมตองทํารายงานขอซื้อขอจางตามระเบียบขอ 22
2. ใหเจาหนาที่หรือผูไดรับมอบหมายดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ พรอม
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางนั้นเสนอตอหัวหนาหนวยงาน
ภายใน 5 วันทําการถัดไป

3. เมื่อหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบแลว ใหถือวา
รายงานขอความเห็นชอบดังกลาวเปนหลักฐานในการตรวจ
รับพัสดุโดยอนุโลม

ไมจํากัดวงเงิน
ผูรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมายดําเนินการ
จัดหาไมตองผานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

1. คาใใชจายทีี่่่ตองดํําเนิินการจััดซืื้้้้้อจััดจาง
ใ  ั ั ิ ั ื้ ั 

2. คคาาใใใใใใชชจจาายยททีีีี่่่ไไไไไไมมใใใใใใชชกกาารรจจัััดดซซืืืืื้้้้ออจจัััดดจจาางง
ั ั ิ ั ื้ ั 

แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุ
(หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561)

ุ ฐ

ไมจํากัดวงเงิน

ตาราง 2 (15 รายการ)

รายการคาใชจาย ตาราง 1 ตาราง 2
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
คาตอบแทนวิทยากร
คาเอกสารประกอบการสัมมนา /คากระเปาเอกสาร
คาปายไวนิล 

ใ 

ตัวอยาง คาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมสัมมนา
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การหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ (ว 119 ตาราง 1)

วงเงินซื้อหรือจางครั้ง
หนึ่ง ไมเกิน 10,000 บาท

รายการคาใชจายตาม ตาราง 1

แผนงาน/โครงการ/นโยบาย

ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุ
ตามระเบียบพัสดุ

เจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ดําเนินการซื้อหรือจางไปกอน

จัดทํารายงานขอความเห็นชอบพรอมดวย
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางนั้นเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐภายใน 5 วันทําการถัดไป

หัวหนาหนวยงาน
ใหความเห็นชอบ

ถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการ
ตรวจรับโดยอนุโลม

ประกาศผลผูชนะ 
(ว 62)
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1)คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ หรือเกี่ยวของ
เนื่องกับการรับเสดจ็  สงเสด็จพระมหากษัตริย พระราชินี  พระ
บรมวงศานุวงศ

3)คาใชจายในการจัดประชุมราชการ  สัมมนา  จัดงาน และให
หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม ตามที่
จําเปน เชน คาเชาสถานที่อบรม คาเชารถ คากระเปา คา
เอกสารและอุปกรณเครื่องเขียน คาดอกไม  คาตกแตงสถานที่  
คาปายไวนิล  คาของที่ระลึกวิทยากร

2)- คาพานพุมดอกไม   พานประดับพุมดอกไม  พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไมพวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือ
พวงมาลา  สําหรับวางอนุสาวรีย  หรือใชในการจัดงานการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
- คาหรีดหรือพวงมาลา

1)คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ หรือเกี่ยวของ

การหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ (ว 119 ตาราง 1)

(6) คาโล  ใบประกาศเกียรติคุณ  คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ  ของขวัญ  

ของรางวัล  ของที่ระลึก สําหรับขาราชการ  ลูกจางประจาํ หรือพนักงานของ
หนวยงานของรัฐที่เกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือหรือควรไดรับการยก
ยองจากราชการ

(5) คาของขวัญหรือของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีหรือเนื่องในเทศกาลตางๆ 
ในนามของหนวยงานของรัฐเปนสวนรวม เชน กระเชาของขวัญ  กระเชาผลไม  
กระเชาดอกไม  
ชอดอกไม  ของชํารวย

4)- คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ใน
นามของหนวยงานของรัฐเปนสวนรวม
- คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหกรณีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
หนวยงานของรัฐหรือกรณีการเยี่ยมชมหนวยงานของรัฐในนามของ
หนวยงานของรัฐเปนสวนรวม
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ตัวอยางรายงานขอความเห็นชอบ
ซึ่งไดดําเนินการจัดหาพัสดุเสร็จเรียบรอย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อจัดจางดังนี้

1. คา......................................... จํานวน ........... รายการ เปนจํานวนเงิน.......XXX......บาท   

จากราน............................. ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจางเปน ใบสงของ/ใบแจงหนี้/

ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่..........เลขที่..............วันที่............... 
2. คา......................................... จํานวน ........... รายการ เปนจํานวนเงิน.......XXX......บาท   

จากราน............................. ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจางเปน ใบสงของ/ใบแจงหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่..........เลขที่..............วันที่............... 
รวม......รายการ   เปนเงิน................ บาท  (...........................)

ลงชื่อ..................................เจาหนาที/่
(....................................)เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

............./................/..............

เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เห็นชอบ และถือเปนรายงาน
การตรวจรับพัสดุโดยอนุโลม
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(9) คาใชจายในการจดัหาอาหารสําหรับผูปวยสามัญ ผูปวยโรคเรื้อนของสถาน
บริการของหนวยงานของรัฐ หรือสําหรับผูถูกควบคุม  คุมขัง  กักขัง  คุมความ
ประพฤติ  หรือผูที่ถูกใชมาตรการอื่นใดอันมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิเสียภาพซึ่งตองหาวา
กระทําความผิด  หรืออาหาร นม  อาหารเสริมสําหรับเด็กที่อยูในสงเคราะหของทางราชการ 
หรือหนวยงานของทางราชการ

(10) คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ  จุลสาร  วารสาร  
หนังสือพิมพ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม

(11) คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏกิูล  จัดเก็บขยะของหนวยงานของรัฐ  
คาบริการในการจํากดัสิ่งปฏกิูลบานพักของทางราชการกรณีไมมผีูพักอาศัย

(12) คาใชจายตางๆ ที่เกิด
จากการใชพัสดุที่ยืมจาก
หนวยงานอื่น  เพื่อใชในการ
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
กรณีจําเปนเรงดวนเปนการ
ชั่วคราว

(13) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูปฏิบัตงิาน

(14) คารับรองและ
คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับ
รอบุคคลภายนอก

(15) น้ําดื่ม

(8) คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกาํจัดแมลง  แมง  หนู  หรือสัตวที่อาจ
เปนพาหะนําโรครายมาสูคน  และใหหมายความรวมถึงการกําจดัเชื้อโรคหรือเชื้อ
ราตามหนวยงานของรัฐหรือบานพักที่ทางราชการจัดไวให

(7) คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ของหนวยงานของรัฐ (12) คาใชจายตางๆ ที่เกิด
่

(13) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวย(7) คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ของหนวยงานของรัฐ

การหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ (ว 119 ตาราง 1)

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ. 2553

ขอ 17 คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ ให
หัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน
ของทางราชการ เวนแต รายการตอไปนี้ ใหเบิกจาย
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง

(1) คา เค รื่องแบบ  เครื่องแตงกายที่จัดให
เจาหนาที่ไวใชในการปฏิบัติงานตามหนาที่ 

(2) คาเครื่องแบบยามรักษาการณ
(3) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงาน
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รายการคาใชจายตามตาราง 2 (ว 119)
1)คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกีย่วมื้ออาหาร คาตอบแทนวิทยากรทั้งภายในและภายนอก  และคาเชาที่
พัก สําหรับการจัดประชุมราชการและใหหมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม การจัดสัมมนา  การจัดงานทั้งในและ
นอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ

2)คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน หรือเยี่ยมชมหนวยงานของรัฐ หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายในหนวยงานของรัฐ  การแถลงขาวของหนวยงานของรัฐ  การมอบเงินหรือสิ่งของ
บริจาค

3)คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือคาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลงได
กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ  กรณีหนวยงานของรัฐสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดนิทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทํา
ใหไมสามารถเดนิทางได ทั้งนี้ ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางเปนเหตุ

4)คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มิใชคาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของสวนราชการที่มิใชเปนการรองขอ
ของผูมีสิทธิรับเงิน

5)คาใชบริการอินเตอรเน็ตของผูเดนิทางไปราชการเพื่อประโยชนของทางราชการ

6) คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตของหนวยงานของรัฐตามระเบียบวาดวยรถ
ราชการหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐไดมาโดยวิธกีารซื้อ  การยืม หรือรับบริจาค หรือไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรอืองคการระหวางประเทศและขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น การ
เชา หรือรถสวนตัวของขาราชการหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐผูเลือกรบัเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรบัรถประจําตําแหนงที่ไดจดัหามาใชในการปฏิบัติราชการหรือปฏบิัติงานของหนวยงาน
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รายการคาใชจายตามตาราง 2 (ว 119)

7) คาพาหนะกรณไีดรบัมอบหมายใหเดนิทางไปปฏบิัติราชการ ซึ่งหนวยงานของรัฐไมสามารถจดัรถยนตสวนกลางได

8) คาตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทํางานหรอืมาตรฐานการทํางาน
9) คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑของหนวยงานของรัฐ ยกเวน คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
10)คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี จากการปฏิบตัิงานตามภารกิจปกติ 

และไมถือเปนสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ขาราชการหรือลูกจางประจําที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล

11)คารักษาพยาบาลสัตวและคาตรวจสุขภาพสัตว สําหรับหนวยงานที่มีภารกจิปกติในการดูแลสัตว

12)คาสาธารณูปโภค  เชน
- คาไฟฟา  คาน้ํา  คาโทรศัพท  ของหนวยงานของรัฐและบานพักราชการ
- คาบริการไปรษณีย  คาฝากไปรษณีย  คาบริการไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย  หรือคาเชาตูไปรษณีย
- คาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของ
สวนราชการที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน

13)การบริจาคหรือการดําเนินการเพื่อการกุศล  เชน  บัตรการกศุล
14)คาสมาชิกหรือคาบํารงุประจําปของสถาบัน  องคกร หรือสโมสรตางๆ
15)คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนในการจางใหบริการสันทนาการ  หรือคาตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกนั
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การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงานของรัฐ15
หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

ขอบเขตการบังคับใช
1. แนวทางปฏิบัตินี้ ใชบังคับสําหรับการจัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิงของหนวยงานของรัฐเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน โดย
ครอบคลุมรถราชการและยานพาหนะอยางอื่น 

รวมถึงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล 

ครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่หนวยงานของรัฐมีไวเพื่อ
ใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งจําเปนตองใช
น้ํามันเชื้อเพลิง

2. น้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

3. รถของหนวยงานของรัฐ หมายถึง รถทุกประเภทของหนวยงานของรัฐที่หนวยงานของรัฐมีไวเพื่อใชประจํา
สํานักงาน หรือเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ

4. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง สถานีบริการตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

5. ผูจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง ผูดําเนินการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
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(1) กรณีหนวยงานของรัฐไมมภีาชนะที่ใชสําหรับเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
(1.1) กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเครดิต
(1.2) กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมใหเครดิต
(1.3) กรณีจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โดยใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet Card)

การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56(2)(ข)
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เจาหนาที่จัดทํารายงาน
ขอซื้อ (ขอ 22)

ผานหัวหนาเจาหนาที่
(วงเงินไมเกิน 5 แสน)

เมื่อการจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงมีวงเงินสะสม

ครบหรือใกลจะครบวงเงิน 
ใหเจาหนาที่จัดทํารายงาน

ขอซื้อฉบับใหม

(1.1) การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเครดิต

ใหถือวาเอกสารใบ
บันทึกรายการขาย 

เปนหลักฐานการ
ตรวจรับพัสดุ

เสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐใหความเห็นชอบ

เก็บรักษาไวรวมกับใบสั่งจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงสวนที่เหลือ

กรณีไมยังไมทราบขอมูลเกี่ยวกับประเภท ปริมาณ และราคาน้ํามันที่สั่งซื้อ 

อาจเวนรายละเอียดดังกลาวไวกอนได

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ผูจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เขียนขอความในใบบันทึกรายการขาย (sales slip) 

ที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงออกให วา “ไดรับมอบน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
รายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” หรือขอความในทํานองเดียวกัน 

พรอมทั้งลงชื่อกํากับ

การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
แตละครั้ง

หัวหนาเจาหนาที่ลงนามใน
ใบสั่งจายน้ํามัน (2 สวน)

(สวน 2)

สําเนาใบสั่ง
จายสงมอบ
ใหเจาหนาที่

(สวน 1)

ตนสงมอบใบสั่งจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหแกผูจัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิง

สถานีบรกิารน้ํามัน
เชื้อเพลิงแจงยอด
การจัดซื้อน้ํามั้น
เชื้อเพลิงแตละ

เดือน

หนวยงานขอ
อนุมัติเบิกจายเงิน

ใหกับสถานี
บริการน้าํมัน
เชื้อเพลิง

ลงทะเบียนคุม
การจัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิง

เจาหนาที่

กค (กวจ) 0405.2/ว 179

อธิวัฒน โยอาศรี
@athiwatbook สิงหาคม 2562P.78

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใหเครดิตแกหนวยงานของรัฐ ตองใหบริการดังนี้
1. ออกใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ขอความระบุวาเปน “ใบสั่งจายน้ํามัน”
1.2 ขอความระบุ “เลมที่” และ “เลขที่” ของใบสั่งจายน้ํามัน
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน ประกอบดวย ชื่อและที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
1.4 หนวยงานของรัฐผูสั่งจายน้ํามัน
1.5 วัน เดือน ป ที่สั่งจายน้ํามัน
1.6 หมายเลขทะเบียนรถ
1.7 ประเภท จํานวน และราคา
ใบสั่งจายน้ํามันใหมี 2 สวน ซึ่งมีขอความเหมือนกัน โดยมอบไวแกหนวยงานของรัฐที่ขอรับเครดิต

2.  ออกใบบันทึกรายการขาย (sales slip) ใหแกหนวยงานของรัฐภายหลังจากเติมน้ํามันแลวเพื่อใชเปนหลักฐาน
3.  จัดสงเอกสารใบแจงยอดการจัดซื้อน้ํามันของแตละเดือน ไปยังหนวยงานของรัฐใหทราบลวงหนากอน 

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อใหหนวยงานของรัฐทําการตรวจสอบความถูกตองและชําระคาน้ํามัน
ในวันที่ 15 ของเดือน
ในกรณีวันที่ 10 ของเดือน เปนวันหยุดทําการของหนวยงานของรัฐ (วันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันเสาร- อาทิตย) 
ใหสงเอกสารดังกลาวไปยังหนวยงานของรัฐในวันทําการสุดทายกอนวันหยุดราชการ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
สามารถชําระคาน้ํามันไดในวันที่ 15 ของเดือน

ขอกําหนดขอบเขตเงื่อนไขของสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงที่ใหเครดิตแกหนวยงานของรัฐ
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ตัวอยางใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง
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(1.2) การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมใหเครดิต

เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อขอ
จาง (ขอ 22)

ผานหัวหนาเจาหนาที่
(วงเงินไมเกิน 5 แสน)

เมื่อการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงมี
วงเงินสะสมครบหรือใกลจะครบ
วงเงิน ใหเจาหนาที่จัดทํารายงาน

ขอซื้อฉบับใหม

ใหถือวาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษีเปน
หลักฐานการตรวจ

รับพัสดุ
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐให

ความเห็นชอบ

สงมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีใหแก
เจาหนาที่

ผูจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เขียนขอความใน
ใบเสร็จรับเงิน วา “ไดรับมอบน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวน
ถูกตองแลว” หรือขอความในทํานอง

เดียวกัน พรอมทั้งลงชื่อกํากับ

การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
แตละครั้ง

ขออนุมัติเบิก
จายเงิน/ชดใชเงิน

ยืมทดรอง

ลงทะเบียนคุมการ
จัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิง

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ออกหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงิน

และใบกํากับภาษี

เงินยืมทดรอง /เงินสด

สิงหาคม 2562
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(1.3) การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โดยใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet Card)

เจาหนาที่จัดทํารายงาน
ขอซื้อขอจาง (ขอ 22)

ผานหัวหนาเจาหนาที่
(วงเงินไมเกิน 5 แสน)

เมื่อการจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงมีวงเงินสะสม

ครบหรือใกลจะครบวงเงิน 
ใหเจาหนาที่จัดทํารายงาน

ขอซื้อฉบับใหม

ใหถือวาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษีเปน
หลักฐานการตรวจ

รับพัสดุเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐใหความเห็นชอบ

สงมอบใบบันทึกการขาย (sales 
slip) ใหแกเจาหนาที่

ผูจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เขียนขอความใน
ใบบันทึกรายการขาย (sales slip) ที่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงออกให วา 
“ไดรับมอบน้ํามันเชื้อเพลิงตามรายการ
ขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” หรือ
ขอความในทํานองเดียวกัน พรอมทั้งลง

ชื่อกํากับ

การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
แตละครั้ง

ขออนุมัติเบิก
จายเงิน

ลงทะเบียนคุม
การจัดซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิง

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ออกใบบันทึกรายการขาย (sales slip) 

ใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ 
(Fleet Card)

สิงหาคม 2562
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(2) กรณีหนวยงานของรัฐมภีาชนะที่ใชสาํหรับเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง

การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56(2)(ข)

ภายใตเงื่อนไข
+ จะตองดําเนินการจัดซื้อครั้งหนึ่งไมถึง 10,000 ลิตร สําหรับราชการสวนกลาง  
ราชการสวนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

+ การจัดซื้อครั้งหนึ่งไมถึง 10,000 ลิตร ไดรับการยกเวนไมตองบันทึกขอมูลในระบบ e-GP ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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ดําเนินการดานวิธีการงบประมาณ 

/จัดสรรงบประมาณ

หนวยงานพัสดพุิจารณาดําเนินการจดัซื้อ
ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และจัดทําราคากลาง

ทํารายงานขอซื้อพรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพสัด/ุผูตรวจรับพสัดุ

เจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูขายโดยตรง

จัดทําสัญญาหรอืจัดทําใบสั่งซื้อ

ผูขายจัดสงมอบพัสดุ

ตรวจรับพัสดุ

ดําเนินการดานวธิีการงบประมาณ

ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดทํารายงานผล และประกาศผลผูชนะ

เบิกจายเงิน

ภายใตเงื่อนไข
+ จะตองดําเนินการจัดซื้อครัง้หนึ่ง
ไมถึง 10,000 ลิตร สําหรบั
ราชการสวนกลาง  
ราชการสวนภมูิภาค  และ
รัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

+ การจัดซื้อครั้งหนึ่งไมถงึ 10,000 
ลิตร ไดรับการยกเวนไมตอง
บันทึกขอมูลในระบบ e-GP
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/
ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2560

การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง

โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

• ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จัดซื้อน้ํามันเชือ้เพลงิจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือคลังน้ํามัน 

หรือสถานีบรกิารจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือ

• หากราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูิภาค  และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟาฝายผลติ
แหงประเทศไทย ไมประสงคจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) จะใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก ก็ได
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การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ
• เนื่องจากคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ ถือเปนคาพาหนะของผู

เดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม  หรือระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐ
นั้น  ดังนั้น  การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีดังกลาว จึงไมจําตองถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560
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แลกเปลี่ยน
เรียนรู

P.86








