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พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กองการพสัดุภาครัฐ  

กรมบัญชีกลาง  



โครงสร้างของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

พ.ร.บ. 

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (132 มาตรา) 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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 ค านิยาม 

  9. การท าสัญญา 

 1. บททัว่ไป 

 2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3. คณะกรรมการ 

 4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

 5. การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

 6. การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 7. งานจ้างทีป่รึกษา 

 8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ   

 11. การประเมนิผลฯ  ผู้ประกอบการ 

 12. การทิง้งาน 

 13. การบริหารพสัดุ 

 14. การอุทธรณ์ 

 15. บทก าหนดโทษ 

 บทเฉพาะกาล 



กฎกระทรวง 
ก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

ก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัผู้มีสิทธิขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 23 ส.ค. 60 

ก าหนดพสัดุทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุโดยวธีิคดัเลือกและวธีิเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

ก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการขึน้ทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 23 ส.ค. 60 

ก าหนดเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างกบัหน่วยงานของรัฐทีใ่ช้สิทธิอทุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

ก าหนดอตัราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวนัที ่15 ก.ค. 62 (ฉบับใหม่) 

ก าหนดกรณกีารจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 2 ก.พ. 61 

ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 22 ส.ค. 61 

ก าหนดกรณกีารจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 28 พ.ย. 61 4 
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ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 (223 ข้อ) 

 2. การซ้ือหรือจ้าง 

 3. งานจ้างทีป่รึกษา 

 4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 5. การท าสัญญาและหลกัประกนั 

 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

 7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 8. การทิง้งาน 

 9. การบริหารพสัดุ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

 1. ข้อความทั่วไป 

 10. การร้องเรียน 

 2. การซ้ือหรือจ้าง 
 3. งานจ้างทีป่รึกษา 
 4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 5. การท าสัญญาและหลกัประกนั 
 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 
 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 8. การทิง้งาน 
 9. การบริหารพสัดุ 
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ประกาศคณะกรรมการตาม พรบ. กองการพสัดุภาครัฐ 
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ประกาศคณะกรรมการนโยบาย (16 ฉบบั) 

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง (5 ฉบบั) 

ประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. (2 ฉบบั) 



ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง 

ตรวจรับพสัดุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

รายงานขอซ้ือ/จ้าง 

ด าเนินการจัดหา 

วธีิจดัซ้ือจดัจ้างทั่วไป 3 วธีิ   
(วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป วธีิคดัเลือก  

วธีิเฉพาะเจาะจง) 

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง 
ผู้มีอ านาจอนุมัตส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง  
     (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

     (2) ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

ท าสัญญา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ประกาศเผยแพร่แผนฯ   

7 

ขอบเขตของงาน/spec. 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

รับฟังความคดิเห็น 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 



แผนการจัดซ้ือจดัจ้าง  (มาตรา 11) 
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o ตอ้งท า “แผนการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปี”  

o ประกาศในระบบ e-gp และหน่วยงานของรัฐ 

o ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

   หลกัเกณฑ ์วธีิการ รายละเอียด และการเปลีย่นแปลงแผน ใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง (ต่อ) 

            เวน้แต่ 

    1. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค) 

• กรณีพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ) 

    2. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

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

• กรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ) 

    3. งานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

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

    4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• กรณีทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.82(3) 
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ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ส่วนที่ 5 การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1. ช่ือโครงการ 

2. วงเงินที่จะจดัซ้ือจดัจา้งโดยประมาณ 

3. ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจดัซ้ือจดัจา้ง 

4. รายการอ่ืนตามท่ีกรมบญัชีกลาง

ก าหนด 

o เมือ่ไดร้บัความ

เห็นชอบวงเงิน

งบประมาณท่ีจะใชจ้ดัซ้ือ

จดัจา้งจากผูมี้อ านาจ

อนุมติัแลว้ 

o ใหเ้จา้หนา้ท่ี/ผูไ้ดร้บั

มอบหมาย 

o จดัท าแผนการจดัซ้ือ

จดัจา้งประจ าปี 

1. ใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจดัท ารายงาน 

/ ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่เปลีย่น 

2. เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเห็นชอบแผนให้

ประกาศเผยแพร่ใน website ตามขอ้ 11 วรรคสาม

ต่อไป 

หลงัจากเผยแพร่แผนฯ ใหจ้ดัซ้ือจดัจา้ง

ใหเ้ป็นไปตามแผนและข้ันตอนของ

ระเบียบ เพือ่ใหพ้รอ้มทีจ่ะลงนามสญัญา/

ขอ้ตกลงไดท้นัทีเมือ่ไดร้บัอนุมติัทาง

การเงินแลว้ 

o ใหหั้วหนา้เจา้หนา้ทีป่ระกาศ

เผยแพร่แผนฯ ทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบแลว้ 

o ในเว็บไซตข์องกรมบญัชีกลาง

และของหน่วยงานตามวิธีการท่ี

กรมบญัชีกลางก าหนด และปิด

ประกาศโดยเปิดเผยท่ีส านกังาน 

o เวน้แต่กรณีท่ีบญัญติัไว ้

ตามมาตรา 11 วรรคหนึง่ 

2 3 

ใหเ้สนอแผนฯ 

เพือ่ขอความ

เห็นชอบจาก  

หวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐั 

เสนอขอความ

เห็นชอบแผนฯ 

ในแผนฯ อย่างนอ้ย 

ตอ้งมีรายการ ดงันี้  

4 

ประกาศเผยแพร่แผน ฯ 

ใหเ้ริ่มจดัท าแผนฯ        

ไดเ้มือ่ใด 

หากหน่วยงานของรฐัไม่

ประกาศแผนในเว็บไซต์

กรมบญัชีกลาง จะไม่

สามารถจดัซ้ือจดัจา้ง

โครงการนั้นได ้

ขอ้13 

ขอ้ 11 

ขอ้ 12 

การเปลีย่นแปลงแผนฯ 6 7 

1 

5 การเตรียมจดัซ้ือจดัจา้ง 



การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21) 

 ในการซ้ือหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ  
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท าแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างกไ็ด้ 
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ 
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนด  
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   

 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ก าหนดให้ส่งตัวอย่างพัสดุ 

 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการว่ายน้้าเป็น เล่นน้้าได้ปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตหนองจอก จ้านวน ๓๗ โรงเรียน 

– ข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 ..........ฯลฯ........... 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย.... 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

– ข้อ ๔ การเสนอราคา 

– ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 



ก าหนดให้ส่งตัวอย่างพัสดุ (ต่อ) 

ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาตามโครงการว่ายน้้าเป็น เล่นน้้าได้ปลอดภัย 
๑. ความเป็นมา 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างต้องด้าเนินการ ดังนี ้
– ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะชุดว่ายน้้าส้าหรับนักเรียนหญิงพร้อมหมวก 
– ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะชุดว่ายน้้าส้าหรับนักเรียนชายพร้อมหมวก 
หมายเหตุ  ๑. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างชุดว่ายน้้า ชาย-หญิง ขนาดละ ๑ ชุด หลังวันเสนอราคา

ภายใน ๑ วันท้าการ 
 ๒. ผู้เสนอราคาต้องน้าหนังสือรับรองผลการทดสอบเนื้อผ้า (ฉบับจริง) ที่ผ่านเกณฑ์จาก 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรมวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือหน่วยงานอื่น
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มายื่นพร้อมกับวันที่ส่งตัวอย่างชุดว่ายน้้า ชาย-หญิง  

 

 

 

 



ก าหนดให้ส่งแคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียด 

 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างมือด้วยคลื่นความถี่สูง 

– ข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

        ..........ฯลฯ............. 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (๑) ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย.... 

 (๒) แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

 (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

– ข้อ ๔ การเสนอราคา 

– ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

  



ก าหนดให้ส่งแคตตาล็อกและ/หรอืแบบรูปรายการละเอียด (ต่อ) 

ร่างขอบเขตของงาน 
 ๑. ความเป็นมา 
     .....ฯลฯ 
๖. แบบรูปแบบรายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมายเลข  สป. สาย พ. ที่ ๐๕๒/๕๑ ที่แนบมาด้วยนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ ๐๕๒/๕๑ 
(๑) คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ล้างท้าความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งเครื่องมือทั่วไปและ
เครื่องมือที่เป็นท่อหรือสาย 
(๒) คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค 

(๒.๑) คลื่นความถี่ที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๓๓ kHz 
(๒.๒) มีระบบปั๊มการฉีดล้างภายในท่อแบบ Cannulate Pulse Enhancement หรือแบบ Pulse Swept 

Power 
(๒.๓) ตัวเครื่องภายในและฝาปิดท้าด้วย Stainless Steel 
(๒.๔) มีระดับแรงดันของน้้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒ บาร์ และอัตราการไหลเวียนของน้้าตั้งแต่ ๐.๐๑-๑.๑ ลิตร/

นาที หรือดีกว่า 
(๒.๕) สามารถล้างเครื่องมือที่เป็นทอ่หรือสายได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง 

              ...............ฯลฯ.............. 
(๓) คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ 
     (๓.๑) .................. 

(๓.๒) .................. 
 



ก าหนดเกณฑ์ Price Performance 

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑ อ้าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส่วนราชการจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

 ๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่
ก้าหนด ดังนี้ 

(๑) ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐  

(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) ก้าหนดน้้าหนัก
เท่ากับร้อยละ ๗๐ ประกอบด้วย 

๒.๑ คุณภาพและคุณสมบัติ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
คะแนน ๗๐ คะแนน  
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ก้าหนดเกณฑ์ price performance ไม่ถูกต้อง 



 
การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ 22 
 

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง** 

      

18 

หลักการ 

เจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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 1. เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง 
 2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือ

แบบรูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
 3. ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 
 4. วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน  
 5. ก าหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ   
 6. วธีิจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลทีต้่องซ้ือ/จ้างโดยวธีิน้ัน 
 7. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ  
 8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการทีจ่ าเป็นใน

การซ้ือหรือจ้าง การออกเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่  
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กองการพสัดุภาครัฐ 



กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกตไิด้ ได้แก่  

การซ้ือหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ที่ไม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1)(ค)  

หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุนัน้โดยฉุกเฉิน 
 ตามความในมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2)(ง) 

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งท่ีมีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้

ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏบัิตงิานนัน้         
 จะท ารายงาน ตามวรรคหนึ่ง 

 เฉพาะรายการที่เหน็ว่าจ าเป็นกไ็ด้ 

2 

3 

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

วธีิปฏิบัต ิ

1 

ขอ้ยกเวน้ 
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ   ขอ้ 22 วรรคสอง 
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วธีิการซ้ือหรือจ้าง 

มี 3 วธีิ 

3. วธีิเฉพาะ 
เจาะจง 

2. วธีิคดัเลือก 

1. วธีิประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป 

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์  
(e-market) 

- วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

- วธีิสอบราคา 

21 

กองการพสัดุภาครัฐ 

Workflow เฉพาะเจาะจง.docx
Workflow วิธีคัดเลือก.docx


มาตรา 56 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อน เว้นแต่......... 

1.วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Market : 

e-Market) 

ได้แก่ การจัดหาพสัดุวงเงนิ  
เกิน 500,000 บาทขึน้ไปที่
เป็นสินค้าไม่ซับซ้อน มี
มาตรฐานซึ่งได้ก าหนด
ประเภทสินค้าไว้ใน e-

Catalog  

2.วธีิประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic Bidding :              

e-Bidding) 

ได้แก่ จัดหาพสัดุวงเงนิ  
เกิน 500,000 บาทขึน้ไป 
เป็นสินค้าที่ไม่ได้ก าหนดไว้

ใน 

 e-Catalog 

3.วธีิสอบราคา 
ได้แก่ จัดหาพสัดุวงเงนิ  

เกิน 500,000 บาทขึน้ไป 
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้
กระท าได้เฉพาะกรณีหน่วยงาน

ของรัฐมีที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการด้วยวิธี 

 e-Market/ e-Bidding โดยให้
ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย 

o วธีิประกาศเชญิชวนทั่วไป สามารถกระท าได้ 3 วธีิ ตามระเบียบฯ ข้อ 29 
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ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 20 

        “การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้งในครัง้เดียวกันเพือ่ใหว้ธีิการซ้ือหรือจา้งหรือ

อ านาจในการสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป  

จะกระท ามไิด ้ 

        กรณใีดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง 

ใหพ้จิารณาถงึวตัถุประสงคใ์นการซ้ือหรือจา้งครัง้นัน้  

และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นส าคัญ 
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ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  ข้อ 20  

         การจะพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ดังนี้ กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ในครั้งเดียวกันออกเป็น
ส่วนๆ โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น ท าให้ 

         (1) วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างซึ่งจะต้อง
ด าเนินการโดยการเชิญชวนทั่วไปแล้วไปด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น 
หรือ  

         (2) อ านาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างแล้ว วิธีการซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่
อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในแต่ละครั้งเปลี่ยนจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง มา
เป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

  

แนวแนวการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 



  ทั้งนี้ การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมี 
ผลท าให้การซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ หรือมีผลท าให้อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ จะต้องพิจารณาในขณะที่เริ่มด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง มิใช่
พิจารณาจากผลของการด าเนินการ 

          (3) ค าว่า “ในครั้งเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหนึ่ง นั้น มุ่ง
หมายถึง การจัดหาพัสดุควรจะจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งเดียว ดังนั้น กรณีการได้รับ
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน หากไม่มีเหตุผลประการใดที่ท าให้
หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว 

              หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งเดียวกัน หากหน่วยงาน
ของรัฐได้แยกการด าเนินการจนมีผลท าให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือ
เพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีจะเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบ
ด้วยระเบียบฯ   

แนวการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย (ต่อ) 
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ตัวอย่างข้อหารือการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 



ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน 



ผูค้า้ 

กรอกข้อมูลสินค้า 
- รหัสสินค้า 
(UNSPSC) 
- คุณสมบัติ 
 Market 

หน่วยงานของรฐั 

ก าหนดสินค้า 
- คุณสมบัติสินค้า  
- จ านวน 
ก าหนดคุณสมบัติผู้ค้า 
(ตามตัวอย่าง) 

เสนอราคาตามวันเวลา 
ที่ก าหนดผ่านระบบ e-GP 
• ไม่เกิน 5 ล้านบาท  
ให้เสนอราคาครั้งเดียว 
• เกิน 5 ล้านบาท เสนอ
ราคาได้หลายครั้งภายใน 30 
นาที 
 

ประกาศข้ึนเว็บไซต ์

ผูค้า้ 

ที่ 

สนใจ 

แผนผงั e - market 

งานพสัดุ วนัรุ่งข้ึนตรวจสอบเอกสารเสนอราคาแลว้เสนอ หวัหนา้หน่วยงาน 

ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา 

2 

4 

e-Catalog 

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) 

จะส่งประกาศไปยังผู้ค้าที่ลงทะเบียนไว้
ตามประเภทสินค้าที่ประกาศซื้อ 

3 
28 

5 

1 

จดัท าประกาศ 



วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) 

 วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การซ้ือหรือจ้างท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
เฉพาะของพสัดุท่ีไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน และ 
ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบ 
ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e –market) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  ซ่ึงสามารถกระท าได้  2 ลกัษณะ ดงันี ้

 
 (1)  การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง  
ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท 
 (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การซ้ือหรือจ้าง 
คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท 
 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การพิจารณาผลการเสนอราคา (ข้อ 38) 

กรณมีผู้ีเสนอราคา
หลายราย 

กรณมีผู้ีเสนอราคารายเดยีว กรณไีม่มผู้ีเสนอราคา 

   ให้เสนอความเห็นให้ 
ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ
ราคาต า่สุด กรณมีีผู้

เสนอราคาต า่สุดเท่ากนั 
หลายราย ให้พจิารณา 

ผู้ที่เสนอราคา 
ในล าดบัแรก 

พจิารณาแล้ว 
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ 

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นให้ 
รับราคา 

พจิารณาแล้ว 
เห็นว่า ไม่มี 

ความเหมาะสม
และไม่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ราชการ  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ
ความเห็นเพื่อยกเลิก  
และด าเนินการใหม่  
หรือใช้วิธีคัดเลือก 

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  

ตามมาตรา 56 (2) (ก)  

กองการพสัดุภาครัฐ 
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เจ้าหน้าทีร่ายงานผลการพจิารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ 
และผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือ 

ส่ังจ้างแล้ว 
 

 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีป่ระกาศผลผู้ชนะฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานฯ และ
ปิดประกาศ ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่เห็นชอบ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีช้ี่แจง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ยกเลกิ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การรายงานผลการพิจารณา  (ข้อ 41) 



การประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๖๖) 

• ใหป้ระกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือกและเหตุผลสนบัสนุน 

 ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบญัชีกลาง และ

หน่วยงานของรฐัตามวิธีการทีก่รมบญัชีกลางก าหนด และ 

 ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ

หน่วยงานของรฐั 
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การประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้ง  

หรือสาระส าคญัของสญัญา กรณีไม่ไดด้ าเนินการในระบบ e-GP 
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การประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้ง  

หรือสาระส าคญัของสญัญากรณีไม่ไดด้ าเนินการในระบบ e-GP 
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การประกาศผล 

ผูช้นะ 

การจัดซ้ือจัดจา้ง 

หรือสาระส าคญั 

ของสญัญา 

กรณีไม่ได้

ด าเนนิการ 

ในระบบ e-GP 
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การประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือสาระส าคญัของสญัญากรณีไม่ไดด้ าเนนิการในระบบ e-GP 



ผู้ค้า 

 
 
 
 
 

ร่างประกาศ 
ประกวดราคา ฯ 

จัดท า 

ผู้ประกอบการ 

เผยแพร่ 

ประกาศ 
ประกวดราคาฯ 

หน่วยงานของรัฐ
พจิารณาผล 

ประกาศผล 
 ผู้ชนะ 

แผนผงั e-Bidding 

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

การวจิารณ์ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน 
วงเงนิเกนิ 5 แสน แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน จะให้วจิารณ์หรือไม่กไ็ด้ 

วงเงนิเกนิ 5 ล้านขึน้ไป  ต้องให้วจิารณ์ 

1 

2 

3 

6 

ดาวน์โหลดเอกสาร 
(กรณขีายเอกสาร ต้องซ้ือเอกสาร

ประกวดราคาก่อน 
จงึจะดาวน์โหลดได้) 

วงเงนิเกนิ 5 ล้าน ต้องวาง
หลกัประกนัการเสนอราคา 

4 

 วจิารณ์ เสนอราคาผ่านระบบ 
 

5 



วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

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

กองการพสัดุภาครัฐ 
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  เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังน้ี 
 (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน  
1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
แผ่น 
 (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง 
(ถ้าม)ี หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่งใน
ภายหลังจากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ 

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๕๕) 

 คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน  
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และ 
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรน 
การตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ตัวอย่างการพิจารณาเอกสารที่ไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 

– ผู้อุทธรณ์ยื่นส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและส้าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล แต่ไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีนี้เห็นว่าส้าเนา
หนังสือบริคณห์สนธิมีรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นชัดเจน รวมทั้ง
ทุนจดทะเบียนและจ้านวนหุ้น ประกอบกับหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมีรายชื่อกรรมการผู้จัดการด้วยแล้ว จึงสามารถใช้
ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ แม้จะเป็นการยื่นเอกสารไม่
ครบถ้วนแต่ ไม่ถือว่าเป็นสาระส้าคัญ 



ตัวอย่างการพิจารณาเอกสารที่ไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 

ผู้อุทธรณ์ไม่ได้ยื่นใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)  
ถือเป็นการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่สาระส้าคัญ เนื่องจาก 
ในการพิจารณาการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอนั้น หน่วยงานของรัฐ
จะต้องพิจารณาจากราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอเข้ามาในระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส้าคัญ  



 (3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 
       ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของ
รัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงรายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี 
 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 
 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
  

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ) 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนัน้ แต่
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และจัดท ารายงานผล
การพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหนา้เจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี   
จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้  
 เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ข้อ ๕๖) 

52 

กองการพสัดุภาครัฐ 



ตัวอย่างข้อหารือ กรณีการพจิารณาผลประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
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กองการพสัดุภาครัฐ 



ตัวอย่างข้อหารือ กรณีการพจิารณาผลประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
  

54 

กองการพสัดุภาครัฐ 



ตัวอย่างข้อหารือกรณีการพิจารณาผลการเสนอราคา 

 ในการเสนอราคาส้าหรับงานก่อสร้าง เอกสารที่แสดงถึงราคาจะมี ๒ ส่วน คือใบเสนอราคา และใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา กรณีที่ราคาในใบเสนอราคาไม่ตรงกับราคารวมทั้งสิ้นที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา โดยหลักการในการพิจารณาผลการเสนอราคา หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณา
โดยถือราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอตามใบเสนอราคาเป็นหลัก เนื่องจากเจตนาการก้าหนดให้กรอกราคาตาม
ใบแจ้งปริมาณงานและราคานั้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาค่า
ก่อสร้างของผู้เสนอราคาที่เสนอในใบเสนอราคาว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ อย่างไรก็ดี กรณีที่
ราคาตามใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายต้่าสุดสูงกว่าราคาในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบปริมาณงานและราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ว่าได้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาหรือไม่ 
หากยื่นปริมาณงานและราคาถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ให้คณะกรรมการด้าเนินการต่อรองราคาตามใบเสนอราคากับผู้เสนอราคารายต่้าสุดให้มีราคา
สอดคล้องตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา ก่อนด้าเนินการต่อไป 

 ทั้งนี้ ก่อนการท้าสัญญาหน่วยงานของรัฐจะต้องท้าการประเมินราคาใหม่ให้ใบเสนอราคาและใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา เป็นราคาที่เท่ากัน แต่ต้องไม่เกินกว่าราคาที่เสนอในใบเสนอราคา 

 



ตัวอย่างข้อหารือกรณีการพิจารณาผลการเสนอราคา (ต่อ) 

 บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด ซึ่งได้เสนอราคาทางระบบ e-GP ตามที่ปรากฏใน 
ใบเสนอราคาเป็นเงินจ้านวน 20,727,994 บาท ซึ่งไม่ตรงกับราคาตามใบแจ้งปริมาณงาน
และราคาเป็นเงินจ้านวน 30,727,994 บาท กรณีดังกล่าวให้กรมฯ พิจารณาราคาที ่
บริษัทฯ เสนอทางระบบ e-GP ตามที่ปรากฏในใบเสนอราคาเป็นหลัก  

 ส้าหรับกรณีราคาตามใบเสนอราคาที่ผู้เสนอราคายืนยันการเสนอราคาผ่านทางระบบ 
e-GP กับบัญชีรายการก่อสร้างต่างกันต้องถือใบเสนอราคาเป็นหลัก ซึ่งเป็นหน้าที่ของ 
ผู้เสนอราคาที่ต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนยืนยันการเสนอราคา จึงถือ
เป็นความส้าคัญผิดตามมาตรา 156 แห่ง ป.พ.พ. ซึ่งเกิดขึ้นจากแสดงเจตนาผิดโดยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และจะถือเอาความส้าคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตน
ไม่ได้ตามมาตรา 158 แห่ง ป.พ.พ. กรณีจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่ต้อง
ผูกพันตามที่ได้เสนอราคา คณะกรรมการฯ จึงไม่อาจพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้ไม่ผ่าน 
การคัดเลือกได้  

 



 (1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อ
ต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา 
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

 (2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร  
  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่ 
เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 57 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) (ข้อ ๕๗) กองการพสัดุภาครัฐ 



 (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน  
หรือลดเนื้องาน  
  หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสยีเปรียบระหว่างผูเ้สนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ 
หรือจ้างในคร้ังนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก)  
แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซือ้หรือจ้างโดยวิธคีัดเลอืก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตอุื่น ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 

58 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) (ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ 



 หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้
คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผา่นทางระบบ
เพื่อต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ 
แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  

 หากด าเนินการแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่า 
จะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

59 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น) (ข้อ 
๕๘) 



60 

วิธีคดัเลือก  



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน  

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลือก 

(ก)ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก 

(ข)พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ 
โดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมือโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญเป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและผู้ประกอบการมี
จ านวนจ ากดั 

(ค)มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้  

(ง)ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ 

(จ)ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 

(ฉ)ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมั่นคงของ
ประเทศ  

(ช)งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ 

(ซ)กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 
 

 

 

มาตรา 56 (1) การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลือก 
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วิธีเฉพาะเจาะจง  



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง 
(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้
รับการคดัเลือก 
(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง 
ไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ค)  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้
ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้ 
(ง)  มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาตพิบิัตภัิยหรือเกดิโรคตดิต่ออนัตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความ
ล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง  
(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ  
โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง            
(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) 
กองการพสัดุภาครัฐ 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของหน่วยงานของรัฐ
เดียวกัน 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้ความล่าช้าและอาจท้าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
หรือประโยชน์สาธารณะ 

 



กฎกระทรวง 
ก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน 
และการประชุมที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการเตรียมการ  
การประชาสัมพันธ์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับการเป็นประธาน
อาเซียนของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



การด าเนินการโดยวธีิตกลงราคา (1)  
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วธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท 
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 79 วรรคหน่ึง 

เจา้หนา้ที่ 

หวัหนา้เจา้หนา้ที ่

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

รายงานขอซ้ือขอจ้าง 
(ข้อ 22) 

1 

5 

4 

6 ส่งมอบพสัดุ 

ซ้ือ/จ้าง 

เห็นชอบ 
(ข้อ 24) 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ 
ผู้ตรวจรับพสัดุ (กรณีไม่เกนิ 1 แสนบาท) 

 ผู้ประกอบการ 

2 
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ข้อยกเว้น 

วิธีการ 

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน 

 ด าเนนิการตามปกติไม่ทนั 
  
  เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับผิดชอบด าเนินการไปก่อน 
 รายงานขอความเหน็ชอบหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 เมื่อได้รับความเหน็ชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว 
เป็นหลักฐานการตรวจรับ  
   

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 
(2) 

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงนิไม่เกิน 5 แสนบาท 
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 79 วรรคสอง 



การท าสญัญา 

  การท าสญัญาตอ้งท าตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสูงสุด 

  จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบท่ีก าหนด และ 

ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะเสียเปรียบ

หรือไม่รดักุมพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน 

  ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุด 

พิจารณาก่อน  เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพจิารณา 

ของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้ 

  จ าเป็นตอ้งท าเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็น 

ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัท าสรุปสาระส าคญัเป็นภาษาไทย 

เวน้แต่ท าสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

มาตรา 
93  
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สญัญา 

     การลงนามในสญัญา (ขอ้ 161) 

o  เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

o จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หด้ าเนินการต่อไปได ้

      เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค) 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง  

 

 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง 

o ระเบยีบฯ ขอ้ 161 
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o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ ์
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o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ ์
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

 การด าเนินการตามสญัญา ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง  

    คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  

                                             รบัผิดชอบในการ  

    บริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

  

                                     การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย  

      จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใด                                     

      เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได ้

o ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับ 

การจัดซ้ือจัดจา้ง หรือการบริหารพสัดุ 

o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

มาตรา 
100  
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

งานซ้ือหรืองานจ้าง  ระเบยีบฯ 
ข้อ 175 

งานจ้างก่อสร้าง  

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

ระเบยีบฯ 
ข้อ 176 

งานจ้างที่ปรึกษา ระเบยีบฯ 
ข้อ 179 

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ 
ข้อ 180 
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ติดต่อสอบถามเพิม่เตมิ 
กองการพสัดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 

Call center โทร. 02-270-6400 กด 3 หรือ 
โทร. 0  2127  7000  ต่อ  

4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311 
หรือสอบถามผ่านช่องทาง 

 Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ” 
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