
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560





ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ

ที่ไม่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.
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เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ย

วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกีย่วดว้ยการโอนงบประมาณ

เงินที่ไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีใหไ้ม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั

“เงินงบประมาณ”

เงินที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย

เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนยีม หรือผลประโยชนอ่ื์นใดทีต่กเป็นรายไดข้อง

ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรือที่ราชการส่วนทอ้งถิน่มีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย

หมายความรวมถงึเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

พ.ร.บ.

มาตรา 4



ราชการ
ส่วนภูมภิาค

ราชการ
ส่วนท้องถิน่

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวสิาหกจิ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อสิระของ

รัฐ
องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อ่ืนๆ

มหาวทิยาลยั
ในก ากบั
ของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ



การจัดซ้ือจัดจ้าง
“การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

ซ้ือ จ้าง

เช่า แลกเปลีย่น



พสัดุ

สนิคา้

งานจา้ง

กอ่สรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบ

และควบคมุ

งาน

งานจา้ง

ที่ปรกึษา

งาน

บรกิาร



วสัดุ

ครุภณัฑ์

ที่ดินสิง่ปลูกสรา้ง

ทรพัยส์ิน

อืน่ใด
“สินคา้”
(พ.ร.บ. มาตรา 4)



งานจา้งบริการ
งานจา้งเหมา

บริการ

งานจา้งท าของ

การรบัขน

ตามประมวล

กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

“งานบริการ”

พ.ร.บ.

มาตรา 4



งานก่อสร้าง
งาน

ก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารท่ีท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา 
เสาธง ร้ัว

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การระบายน ้ า 

การขนส่งทางบก 
ทางน ้ า ทางเรือ ทางอากาศ



16 o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”



18
o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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o ภาพรวมขั้นตอนด าเนนิการตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ โดยสงัเขป



จดัท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

 รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง (ระเบียบฯ ขอ้ 22 หรือ 23 แลว้แต่กรณี)

 รายงานขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์(ระเบียบฯ ขอ้ 92 ประกอบขอ้ 22)

 รายงานขอเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(ระเบียบฯ ขอ้ 93)

 รายงานขอแลกเปลีย่น (ระเบียบฯ ขอ้ 97)

 รายงานขอจา้งที่ปรึกษา (ระเบียบฯ ขอ้ 104)

 รายงานขอจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบียบฯ ขอ้ 140)



จดัท า “แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี”

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั

และปิดประกาศโดยเปิดเผย

(มาตรา 11)

จดัท าขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  หรือแบบรูปรายการก่อสรา้ง
จดัท าราคากลาง

(มาตรา 4,63)



1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ใน

ราชการลบั

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงห รือ มีความ

จ าเ ป็นฉุกเ ฉิน  หรือที่ จะขาย

ทอดตลาด

3. การจา้งที่ปรึกษาที่มีวงเงิน

ค่าจา้งตามก าหนดใน

กฎกระทรวง หรือเกี่ยวกบัความ

มัน่คงของชาติ

4. กรณีงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้งที่เร่งด่วน

หรือเกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ

ยกเวน้



20 
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ใหค้วามเห็นชอบ

การจัดซ้ือจัดจา้งพสัดุ

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์(e-market)

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์

(e-bidding)

- วิธีสอบราคา

• วิธีคดัเลือก

• วิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑก์ารพจิารณา

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป และวิธีคดัเลือก

- เกณฑร์าคา โดยพจิารณาจากรายทีเ่สนอราคาต า่สุด

- เกณฑร์าคาและเกณฑอื์่น เช่น ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการ

ใชง้าน / มาตรฐานของสนิคา้หรือบริการ / บริการหลงัการขาย / 

พสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริม / การประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูป้ระกอบการ / ขอ้เสนอดา้นเทคนคิหรือขอ้เสนออื่น โดย

พจิารณาจากรายทีไ่ดค้ะแนนรวมสูงสุด

• วิธีเฉพาะเจาะจง ใชเ้กณฑร์าคา

การจา้งทีป่รึกษา

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

• วิธีคดัเลือก

• วิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑก์ารพจิารณา

• กรณีเป็นงานประจ า หรืองานทีม่ีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกั

วิชาชีพ หรืองานทีไ่ม่ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอทีผ่่านเกณฑ์

ดา้นคุณภาพซ่ึงเสนอราคาต า่สุด

• กรณีเป็นงานตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐั หรืองานที่

ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอทีผ่่านเกณฑด์า้นคุณภาพและได ้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากทีสุ่ด

• กรณีเป็นงานทีม่ีความซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือก ผูย้ืน่ขอ้เสนอที่

ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากทีสุ่ด

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

• วิธีคดัเลือก
• วิธีเฉพาะเจาะจง
• วิธีประกวดแบบ

เกณฑก์ารพจิารณา

• พจิารณาจากแนวคิดของผูใ้หบ้ริการทีไ่ดค้ะแนนดา้นคุณภาพ

มากทีสุ่ด

การเช่า

• สงัหาริมทรพัย ์ ใหใ้ชข้อ้ก าหนดเกีย่วกบั

การซ้ือ โดยอนุโลม

• อสงัหาริมทรพัย ์ใหต้กลงราคากบัผูใ้หเ้ช่า

เกณฑก์ารพจิารณา

• สงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา หรือเกณฑร์าคาร่วมกบัเกณฑอื์่น

• อสงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา
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ประกาศผล

การจดัซ้ือจดัจา้ง

(ม.66 วรรคหนึง่,

ม.77, ม.91)

1. ประกาศในระบบสารสนเทศ

- ของกรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)

- ของหน่วยงานของรฐั

2. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรฐั



เสนอผูมี้อ านาจอนุมติั

สัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุ

(มาตรา 15)

ผูมี้อ านาจ
การสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง
(ระเบียบฯ ขอ้ 84 - 87)

หวัหนา้

หน่วยงานของรฐั

เหนือข้ึนไป

หนึ่งชั้น

การสัง่จา้งท่ีปรึกษา
(ระเบียบฯ ขอ้ 127)

การสัง่จา้งออกแบบฯ

(ระเบียบฯ ขอ้ 158)

 วิธีประกาศเชิญชวนฯ

- ไม่เกิน 200 ลา้นบาท

 วิธีคดัเลือก

- ไม่เกิน 100 ลา้นบาท

 วิธีเฉพาะเจาะจง

- ไม่เกิน 50 ลา้นบาท

 วิธีประกาศเชิญชวนฯ

- เกิน 200 ลา้นบาท

 วิธีคดัเลือก

- เกิน 100 ลา้นบาท

 วิธีเฉพาะเจาะจง

- เกิน 50 ลา้นบาท

ไม่เกิน 

100 ลา้นบาท

เกินกว่า

100 ลา้นบาท

ไม่เกิน

50 ลา้นบาท

เกินกว่า

50 ลา้นบาท

หมายเหตุ : อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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การพิจารณาอุทธรณ์

(ถา้มี)

(ม.114 – ม.119)

 องคป์ระกอบ

ของการอุทธรณ์

• ผูม้ีสทิธิอุทธรณ ์ไดแ้ก่ ผูท้ีไ่ด ้

ยืน่ขอ้เสนอเท่านั้น

 อุทธรณไ์ดเ้ฉพาะเรือ่งทีไ่ม่

ตอ้งหา้ม

 ตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมือ

ชือ่ผูอุ้ทธรณ์

 ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ ระบุ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็น

เหตุแห่งการอุทธรณใ์หช้ดัเจน 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน

 ยืน่อุทธรณต่์อหน่วยงานของ

รฐัภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่

วนัประกาศผลในระบบ

กรมบญัชีกลาง 

 การพจิารณาของ   

หน่วยงานของรฐั

 ตอ้งเสร็จภายใน 7 วนั 

ท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บั

อุทธรณ์

 กรณีเห็นดว้ย 

- ใหด้ าเนนิการตาม

ความเห็นนั้นภายในเวลา 

 กรณีไม่เห็นดว้ย 

- ตอ้งรายงานไปยงั

คณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ ์ภายใน 3 วนั 

ท าการ

 การพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 วินจิฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั

(ขยายได ้2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั)

 อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผลอย่างมีนยัส าคญั 

แจ้งใหห้น่วยงานของรฐัด าเนนิการใหม่ หรือ

เริ่มจากขั้นตอนใดตามทีเ่ห็นสมควร

 อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั แจ้งให ้หน่วยงาน

ของรฐั ด าเนนิการต่อไป

 การวินจิฉยัถอืเป็นทีสุ่ด 

 ผูอุ้ทธรณม์ีสิทธิฟ้องคดต่ีอศาล

 ถา้พิจารณาเกินก าหนด ใหยุ้ติเรื่อง และให้

แจ้งผูอุ้ทธรณ ์/ ผูช้นะหรือไดร้บัคดัเลือก /

และแจ้งหน่วยงานของรฐั ด าเนนิการต่อไป 



การลงนามในสญัญา

(ม.93, ม.96)

 การลงนามในสญัญา

จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์

และไม่มีผูอุ้ทธรณต์าม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการ

อุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ์ห้

ด าเนนิการต่อไปได ้เวน้แต่ (มาตรา 66 วรรคสอง)

 การจัดซ้ือจัดจา้งทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือ

 วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ

 กรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง

 การแกไ้ขสญัญา

 กรณีแกไ้ขสญัญาเพือ่เพิม่วงเงิน หากรวมกบัวงเงินตาม

สญัญาเดิมแลว้มีผลท าใหผู้ม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

เปลีย่นแปลงไป ตอ้งเสนอผูม้อี านาจเหนอืข้ึนไป (มาตรา 

97 วรรคสี)่

 กรณีทีม่ีการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงินใหผู้ม้ี

อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จ้าง ตามวงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติั

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง (มาตรา 97 วรรคหา้)

 ตอ้งประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั (มาตรา 98)
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การบริหารสญัญา 

และการตรวจรบัพสัดุ

(ม.100-105)

การงดหรือลดค่าปรบั

หรือการขยายเวลา

ท าการตามสญัญา

การบอกเลิกสญัญา การตรวจรบัพสัดุ



การบริหารพสัดุ

11

การประเมินผล

และเปิดเผยผลสมัฤทธ์ิ

ของการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุ

(มาตรา 8)

 ควบคุมและดูแลพสัดุใหม้ีการใชแ้ละการบริหารพสัดุ  

ท่ีเหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชนใ์หม้ากท่ีสุด

(มาตรา 112)

 การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 

การบ ารุงรกัษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

(มาตรา 113)



การจดัท ารายงาน

ผลการพิจารณา

(มาตรา 12)



ขั้นตอนการซ้ือหรือจา้ง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจดัหา

วธีิจดัซ้ือจดัจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป วธิีคดัเลือก วธิีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัตส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึ่งช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  
ขอบเขตงาน/Spec.



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาที่ผูย้ืน่ขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจัดซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาที่ไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์

ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานขอ้มูล

ราคาอา้งอิง

ของกรมบญัชีกลาง

(4) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

2 ปีงบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ

ส านกังบประมาณหรือ

หน่วยงานอ่ืน

(6) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หน่วยงานของรฐั

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

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

 จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

พ.ร.บ.

มาตรา 4



 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคบัมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวธิีการ
ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

 กรมบัญชีกลาง มหีนังสือแจ้งเวยีนแนวทางปฏบิัติเกีย่วกบั
การเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0433.2/ว 206 
ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2562  

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง





เง่ือนไขการประกาศ

วงเงินทีต้่องประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและค านวณ
ราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 500,000 บาท
วธีิการประกาศ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 
(เวบ็ไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
1. ระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง www.gprocurement.go.th
2. เวบ็ไซตข์องหน่วยงานของรฐัที่จดัซื้อจดัจา้ง



 แหล่งทีม่าของราคากลาง (อ้างองิ) ให้ระบุแหล่งทีม่าของราคาหรือวธีิค านวณ
ราคาทีใ่ช้ในการจดัซ้ือจดัจ้าง ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความใน
พระราชบัญญัตนิีก้ าหนด เช่น ...

 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุช่ือบริษัท ห้าง
หุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี ้
การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณี
มน้ีอยกว่า 3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างองิให้ด าเนินการ ดงันี้

- กรณีการจดัหาทีม่กีารประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลีย่เป็นราคาอ้างอิง

- กรณีการจดัหาทีไ่ม่มปีระกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต า่สุดเป็นราคาอ้างองิ

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06



ผูม้ีหนา้ทีจ่ดัท ารายงาน

o ประเภทของรายงาน

 รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง (ระเบยีบฯ ขอ้ 22 หรือ 23 แลว้แต่กรณ)ี

 รายงานขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 92 ประกอบขอ้ 22)

 รายงานขอเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 93)

 รายงานขอแลกเปลีย่น (ระเบยีบฯ ขอ้ 97)

 รายงานขอจา้งท่ีปรึกษา (ระเบยีบฯ ขอ้ 104)

 รายงานขอจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบยีบฯ ขอ้ 140)

ผูม้ีอ านาจ

ใหค้วามเห็นชอบรายงาน

ช่วงเวลาในการจดัท ารายงาน

“เจา้หนา้ที”่

ก่อนด าเนนิการจดัซ้ือจัดจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั
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o รายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง หรือขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์

ระเบียบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงันี้

1

2

3

4

5

6

7

8

เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือ

แบบรูปรายการงานก่อสรา้งที่จะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี

ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง 

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวให ้

ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งน ั้น

ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุน ั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 

วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีน ั้น 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ (ถา้มี)

ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน



วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคัดเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

วธีิการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ท่ั ว ไป  ท่ี มี คุณสมบัติ ต รง      
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดเข้าย่ืน
ข้อเสนอ

เ ชิญชวนเฉพาะ ผู้ประกอบการ ท่ี มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

ห น่ ว ย ง านภ า ค รั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้
เข้า ย่ืนข้อเสนอหรือให้ เ ข้ ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจัดซ้ือจัดจ้าง



วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

วธีิสอบราคา



34 ใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือกก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

พสัดุท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซอ้น หรือตอ้งผลิต ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการ

ท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูงและผูป้ระกอบการมีจ านวนจ ากดั

มีความจ าเป็นเร่งด่วน อนัเนื่องมาจากเกิดเหตกุารณที์่ไม่อาจคาดหมายได้

ลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ

ตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ

ใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานที่ตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกี่ยวกบั

ความมัน่คงของประเทศ

งานจา้งซ่อมพสัดุที่จ าเป็นถอดตรวจใหท้ราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วิธีคดัเลือก

ม.56(1)

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง



35 ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือกก

ข
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ซ

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีการผลิต จ าหน่าย หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครั้งหนึง่ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือ

ตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสัดุอื่นทีจ่ะใชท้ดแทนได้

มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอบุติัภยัหรือภยัธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อ

อนัตราย และการจัดซ้ือจัดจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจท าใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรง

เป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ดจ้ัดซ้ือจดัจ้างไวก่้อนแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งจัดซ้ือจดัจ้างเพิม่เติม

หรือต่อเนือ่ง โดยมูลค่าของพสัดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าทีไ่ดจ้ดัซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้

เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ของต่างประเทศ

ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้งท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง

กรณีอืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ม.56(2)

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง



การด าเนนิการโดยวิธีตกลงราคา (1)

36

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

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่

เจา้หนา้ที่

หวัหนา้เจา้หนา้ที่

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

รายงานขอซ้ือขอจา้ง

(ขอ้ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพสัดุ

ซ้ือ/จา้ง

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท)

ผูป้ระกอบการ

2



ขอ้ยกเวน้

วิธีการ

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน

 ด าเนินการตามปกติไม่ทนั

 เจา้หนา้ที ่หรือ ผูร้บัผดิชอบด าเนนิการไปก่อน

 รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

 เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 

(2)

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

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง



แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพสัดุที่เกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

ว 119 ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561



หนังสือเวยีน กวจ.
กบัการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุในสถานการณ์ COVID-19

หนังสือเวยีน กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลว. 27 มีค 63



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

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

หรือการจา้งที่ปรึกษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

o การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั

o คูส่ญัญาสง่มอบพสัดไุดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท าขอ้ตกลง

o การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสยีเงนิอืน่ใดนอกจากคา่เช่า

o กรณีอืน่ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

o ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงนิเลก็นอ้ย

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้อ่กนักไ็ด้

แตต่อ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง

มาตรา 

96

40



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุภาครฐั

41

การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น
การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอ่ืน (ฉบับที่ ๒) 

(๑) การจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศที่ผู้ขายก าหนดให้ต้องท าตามเงื่อนไขของผู้ขาย และเป็น
มาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้ซื้อรายอ่ืน

(๒) การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้เช่าเป็น
ส าคัญ และเป็นเงื่อนไขที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอื่น โดยผู้เช่าไม่มี
อ านาจต่อรอง ซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกได้ 



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุภาครฐั

42

การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น (ฉบับท่ี ๓) 
(๑) วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ข) (ฉ) และ (ช)
(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ค) และ (จ) 
(๓) กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ (๕)


