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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Company Name

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ
เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไว้ ตามกฎหมาย ห้ ามมิให้ นาไปเพื่อตีพิมพ์ เป็ นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อมโดยไมได้ รับอนุญาตจากกรมบัญชี กลาง กองการพัสดุภาครั ฐ

การบังคับใช้

กองการพัสดุภาครัฐ

 ระเบียบนีใ้ ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
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ระเบียบมี 10 หมวด 223 ข้ อ

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ข้ อความทัว่ ไป
การซื
้อหรือจ้อาจ้งาง
2.2.การซื
้อหรื
งานจ้างที
างที
กษา
3.3.งานจ้
ป่ รึป่ กรึษา
งานจ้างออกแบบหรื
างออกแบบหรือควบคุ
อควบคุ
มงานก่อสร้
อสร้างาง
4.4.งานจ้
มงานก่
การท
ญาและหลั
กประกั
5.5.การท
าสัาสัญญ
ญาและหลั
กประกั
นน
การบริ
หารสัญญ
ญาและการตรวจรั
6.6.การบริ
หารสั
ญาและการตรวจรั
บพับสพัดุสดุ
การประเมิ
นผลการปฏิ
งิ านของผู
้ประกอบการ
7.7.การประเมิ
นผลการปฏิ
บัตบงิ ัตานของผู
้ประกอบการ
การทิ
ง้ งาน
8.8.การทิ
ง้ งาน
การบริ
หารพั
9.9.การบริ
หารพั
สดุสดุ
10. การร้ องเรียน
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หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

ราชการส่ วนกลาง
• หมายถึง อธิบดี หรื อหัวหน้ าส่ วนราชการที่เรียกชื่ ออย่ างอื่นทีม่ ีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล

ราชการส่ วนภูมิภาค
• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชการส่ วนท้องถิ่น
• หมายถึง นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรื อผู้ดารงตาแหน่ งที่เรียกชื่ ออย่ างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ า

รัฐวิสาหกิจ
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อผู้ดารงตาแหน่ งทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่น
ทีม่ ฐี านะเทียบเท่ า
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หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

องค์ การมหาชน
• หมายถึง ผู้อานวยการ หรื อผู้ดารงตาแหน่ งที่เรียกชื่ ออย่ างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ า

องค์ กรอิสระ
• หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ

องค์ กรตามรัฐธรรมนูญ
• หมายถึง อัยการสู งสุ ด

หน่ วยธุรการของศาล
• หมายถึง เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ (ต่ อ)
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กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
• หมายถึง อธิการบดี

หน่ วยงานสั งกัดรัฐสภาหรื อในกากับของรัฐสภา
• หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า เลขาธิการสานักงานสภาพัฒนาการเมือง

หน่ วยงานอิสระของรัฐ
• หมายถึง เลขาธิการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

หน่ วยงานอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
• หมายถึง ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่ วยงานนั้น
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การมอบอานาจ (1)
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐหรื อผู้มี
อานาจสั่งซื้อสั่งจ้ างจะมอบอานาจเป็ น
หนังสื อให้ แก่ ผ้ดู ารงตาแหน่ งใดก็ได้ ซึ่ง
สังกัดหน่ วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้
คานึงถึงระดับ ตาแหน่ ง หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้ รับมอบ
อานาจเป็ นสาคัญ
(ผู้รับมอบอานาจจะมอบอานาจให้ แก่
ผู้ดารงตาแหน่ งอื่นต่ อไปไม่ ได้ )

กองการพัสดุภาครัฐ

เพื่อความคล่ องตัวในการจัดซื้อ
จัดจ้ าง ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
มอบอานาจในการสั่งการและ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างให้ แก่
ผู้ดารงตาแหน่ งรองลงไป
เป็ นลาดับ
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การมอบอานาจ (2)
มอบอานาจต่ อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

ผู้มอบ
อานาจ

มอบอานาจให้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอานาจต่ อไปได้
แจ้ ง

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลัดจังหวัด ,
หัวหน้ าส่ วนราชการประจาจังหวัด

บุคคลอื่น

(ผู้ว่าฯ แจ้ งผู้มอบอานาจชั้นต้ นทราบด้วย)

ได้ รับความเห็นชอบ
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การมอบอานาจ(3)
กรณีทมี่ ีความจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ ของภาครัฐโดยรวม
หน่ วยงานของรัฐใด
จะมอบอานาจให้
หัวหน้ าหน่ วยงานแห่ งอื่น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างแทน
ก็ให้ กระทาได้

กองการพัสดุภาครัฐ

โดยให้ ผ้ มู อบอานาจส่ งสาเนา
หลักฐานการมอบอานาจให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
ทราบด้ วย
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การดาเนินการด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กองการพัสดุภาครัฐ

 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ตามระเบียบนี้ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
ดาเนินการในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
 ให้ หน่ วยงานของรัฐใช้ เอกสารทีจ่ ัดพิมพ์จาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นเอกสารประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
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www.gprocurement.go.th

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ทราบยอดเงิน

แผนการจัดซื้อจัดจ้ าง

ร่ าง TOR /รายการคุณลักษณะ
เฉพาะ/แบบรู ปรายการงานก่อสร้ าง

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง

อนุมัติสั่งซื้อสั่ งจ้ าง

บริหารพัสดุ

บริหารสั ญญา

สั ญญา
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การจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้ าง (1)
1. ชื่ อโครงการ
ที่จะจัดซื้ อ
จัดจ้ าง
4. รายการอื่น
ตามที่
กรมบัญชีกลาง
กาหนด

แผนการจัดซื้อ
จัดจ้ างประจาปี
ให้ ประกอบด้ วยรายการ
อย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้

2. วงเงินทีจ่ ะ
จัดซื้ อจัดจ้ าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่ าจะ
จัดซื้ อจัดจ้ าง

การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง (2)

กองการพัสดุภาครัฐ

ต้องประกาศเผยแพร่ แผน
ดังกล่าวในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่
ปิ ดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
หากไม่ ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่ สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
13
ในโครงการนั้นได้

กองการพัสดุภาครัฐ

1. กรณีจาเป็ นเร่ งด่ วน
หรื อเป็ นพัสดุที่ใช้ ในราชการลับ
4. กรณีงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่ อสร้ างที่มี
ความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

ข้ อยกเว้ น
ไม่ ต้องประกาศ
เผยแพร่ แผนฯ

2. กรณีที่มีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้ างตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงหรื อมี
ความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุ
โดยฉุกเฉิน หรื อเป็ นพัสดุ
ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณีงานจ้ างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ให้ เจ้าหน้ าที่จดั ทารายงาน
พร้ อมระบุเหตุผลที่ขอเปลีย่ นแปลงเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
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การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อสิ้นสุ ดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละโครงการ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
จัดให้ มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้ าง พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยต้ องมีรายการดังต่ อไปนี้
รายงาน
ขอซื้อหรื อ
ขอจ้ าง

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจรับ
พัสดุ

เอกสารเกีย่ วกับการรับฟัง
ความคิดเห็นร่ างขอบเขตของ
งานหรื อรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง และผลการ
พิจารณาในเรื่ องนั้น (ถ้ ามี)

สัญญาหรื อข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
(ถ้ ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรื อ
หนังสื อเชิญชวน และ
เอกสารอื่นที่เกีย่ วข้ อง

ข้ อเสนอของ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย

ประกาศผล
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้ าง
หรื อผู้ได้ รับ
การคัดเลือก

บันทึกรายงานผล
การพิจารณา
คัดเลือกข้ อเสนอ
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การจัดทาร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรื อแบบรู ปรายการงานก่ อสร้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
หรือจะดาเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก็ได้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
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การเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน
e-bidding

e-market

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท
แต่ ไม่ เกิน 5 ล้ าน
ให้ อยู่ในดุลพินิจ
-วงเงินเกิน 5 ล้ านบาท
ให้ เผยแพร่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
-รัฐวิสาหกิจ จะ
กาหนดแตกต่ างได้
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

จ้ างทีป่ รึกษา

สอบราคา

จ้ างออกแบบ
หรื อควบคุมงาน

อาจนาร่ างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ
ก่ อนก็ได้
17

การจัดทารายงานขอซื้ อขอจ้ าง
หลักการ

กองการพัสดุภาครัฐ

** ก่อนการซื้อหรือจ้ างแต่ ละวิธี ต้ องทารายงานขอซื้อหรือขอจ้ าง**
เจ้ าหน้ าที่

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
18
18
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กองการพัสดุภาครัฐ

 เหตุผลความจาเป็ นทีต่ ้ องซื้อหรื อจ้ าง
 ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรื อแบบ
รู ปรายการงานก่ อสร้ างทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง แล้ วแต่ กรณี
 ราคากลางของพัสดุทจี่ ะซื้อหรื อจ้ าง
 วงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้ าไม่ มวี งเงิน
ดังกล่ าวให้ ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่ าจะซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้น
 กาหนดเวลาทีต่ ้ องการใช้ พสั ดุน้นั หรื อให้ งานนั้นแล้ วเสร็จ
 วิธีจะซื้อหรื อจ้ าง และเหตุผลทีต่ ้ องซื้อ/จ้ างโดยวิธีน้ัน
 หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
 ข้ อเสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมตั แิ ต่ งตั้งคณะกรรมการต่ าง ๆ ทีจ่ าเป็ น
ในการซื้อหรื อจ้ าง การออกเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่
19

คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ าง
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือก
20
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการ

กองการพัสดุภาครัฐ

 ประธาน 1 คน
 กรรมการอื่นอย่ างน้ อย 2 คน
ยกเว้ น งานจ้ างที่ปรึกษา กรรมการ อย่ างน้ อย 4 คน
 แต่ งตั้งจากข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่ วยงานของรัฐ
หรื อที่เรียกชื่ ออย่ างอื่น โดยคานึงถึงลักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นสาคัญ
ในกรณีจาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐจะแต่ งตั้ง
บุคคลอื่นร่ วมเป็ นกรรมการด้ วยก็ได้ แต่ จานวนกรรมการที่เป็ น
บุคคลอื่นจะต้ องไม่ มากกว่ าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
21

ข้ อห้ าม

กองการพัสดุภาครัฐ

ในการซื้อหรื อจ้ างครั้งเดียวกัน ห้ ามแต่ งตั้งผู้ที่เป็ นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา หรื อกรรมการซื้ อ หรื อจ้ างโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก
เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างทุกคณะ ควรแต่ งตั้งผู้ชานาญการ
หรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เกี่ยวกั บงานซื้ อหรื อจ้ างนั้ นๆ เข้ าร่ วมเป็ น
กรรมการด้ วย
22
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การประชุมของคณะกรรมการ
องค์ประชุม
มติกรรมการ
ยกเว้น

กองการพัสดุภาครัฐ

- ประธาน + กรรมการไม่ น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
และประธานจะต้ องอยู่ด้วยทุกครั้ง

- ถือเสี ยงข้ างมาก
- ถ้ าเสี ยงเท่ากันให้ ประธานออกเสี ยง
เพิม่ อีก 1 เสี ยง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ต้ องใช้ มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่ เห็นด้ วยกับมติของคณะกรรมการ
ให้ ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

23

การมีส่วนได้ ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างกองการพัสดุภาครัฐ

ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้ องไม่ เป็ นผู้มี
ส่ วนได้เสี ยกับผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อ
คู่สัญญาในการซื้ อหรื อจ้ างครั้งนั้น
ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสี ยในเรื่ อง
ซึ่งที่ประชุ มพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่ าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

หากประธานหรื อกรรมการ
ทราบว่ าตนเป็ นผู้มีส่วนได้เสี ยกับ
ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาในการซื้ อ
หรื อจ้ างครั้งนั้น ให้ ประธานหรื อ
กรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็ น
ประธานหรื อกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ตนได้รับแต่ งตั้งนั้น และให้ รายงาน
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐทราบเพื่อ
สั่ งการตามที่เห็นสมควรต่ อไป
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วิธีการซื้ อหรื อจ้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

3. วิธีเฉพาะ
เจาะจง
2. วิธีคัดเลือก

มี 3 วิธี
1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- วิธีสอบราคา
25

การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารเชิ ญชวน และการขายหรื อให้ เอกสาร

e-market

เผยแพร่
ประกาศ
และเอกสาร
ไม่ น้อยกว่ า
3 วันทาการ

e-bidding

- การให้ หรื อขายเอกสารให้ ดาเนินการไป
พร้ อมกับการเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร
- วงเงินเกิน 5 แสน แต่ ไม่ เกิน 5 ล้าน
เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
- เกิน 5 ล้าน แต่ ไม่ เกิน 10 ล้าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 10 วันทาการ
- เกิน 10 ล้าน แต่ ไม่ เกิน 50 ล้าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 12 วันทาการ
- เกิน 50 ล้าน เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 20 วันทาการ

กองการพัสดุภาครัฐ

สอบราคา

- การให้ หรื อขายเอกสาร
ให้ ดาเนินการไปพร้ อม
กับการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสาร
- เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่า
5 วันทาการ

26

13

5/27/2019

e-Market

กองการพัสดุภาครัฐ

ข้ อมูลสินค้ า
- รหัสสินค้า(UNSPSC)
- คุณสมบัติ
ผู้ค้าภาครัฐ

e - catalog

Market

ประกาศ
ประกาศ

หน่ วยงานของรัฐ

สินค้า
- คุณสมบัติสินค้า
- จานวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ผู้ค้า
ตอบกลับ
ใบเสนอราคา
- สินค้า
- ราคา
ฯลฯ

ผูช้ นะ
การเสนอราคา

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

27

กองการพัสดุภาครัฐ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ การจัดหาพัสดุทมี่ ีรายละเอียดคุณลักษณะ
ทีไ่ ม่ ซับซ้ อน เป็ นสิ นค้ าหรื อบริการทัว่ ไป มีมาตรฐาน ซึ่งกาหนดให้ ส่วนราชการ
จัดซื้อสิ นค้ าหรื องานจ้ างทีก่ าหนดไว้ ในระบบ e - catalog กระทาได้ 2 ลักษณะ
ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา ได้ แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท
28
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การจัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e - market
กองการพัสดุภาครัฐ

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กาหนด
การจัดทาเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้ าจาเป็ นต้ องมี
ข้ อความหรื อรายการแตกต่ างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่
กาหนดไว้ในแบบและไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้ กระทาได้ เว้นแต่ หัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐเห็นว่ าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรื อไม่ รัดกุมพอ ก็ให้ ส่งร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างและ
ประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ สานักงานอัยการสู งสุ ดตรวจพิจารณาก่ อน
การกาหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่ ตามวรรคหนึ่ง
ให้ กาหนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ าง
โดยกาหนดเป็ นวัน เวลา ทาการเท่ านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเกณฑ์
29

ขั้นตอนวิธี e - market

กองการพัสดุภาครัฐ

เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมประกาศเชิญชวน

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

30
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การเสนอราคาโดยวิธี e – market

กองการพัสดุภาครัฐ

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบ
ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสารซื้ อหรื อจ้ าง ด้วยวิธี e – market
ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ า
3 วันทาการ และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงานของรัฐนั้น

ไม่เห็นชอบ

ส่ งกลับเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อแก้ไข

31

การเสนอราคาโดยวิธี e – market

กองการพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/
ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ
มีสินค้าหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคล้อง
กับที่หน่วยงานของรัฐกาหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

32
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การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ผู้ขาย/ผู้ให้ บริการ/ผู้รับจ้ าง ทีไ่ ม่ ได้ ลงทะเบียน และยังไม่ ได้ บันทึกสินค้ า/บริการ
หรื อลงทะเบียนแล้ วแต่ ยงั ไม่ ได้ บันทึกสินค้ า/บริการ ในระบบ e – catalog
ทีไ่ ด้ รับทราบข้ อมูลประกาศจากเว็บไซต์ ฯ หากประสงค์ จะเสนอราคา
สามารถดาเนินการดังนี้

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนในระบบ
e – GP และลงสินค้า/
บริการ ในระบบ
e - catalog

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog
ลงสินค้า/บริการ
ในระบบ
e - catalog
**ทั้งนี้ ต้ องดาเนินการก่อนการเสนอราคา**

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่ อ)
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กองการพัสดุภาครัฐ

- กาหนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท
ผู้เสนอราคาดาเนินการดังนี้
1. เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาและประสงค์ จะเสนอราคา เมื่อถึง
กาหนดเวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้ าสู่ ระบบการเสนอราคา เพื่อเสนอราคา
ผ่านระบบ e - GP
2. เมื่อเสนอราคาแล้ วต้ องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคา
ได้ เพียงครั้งเดียวเท่ านั้น
34
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การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท
ผู้เสนอราคาดาเนินการดังนี้
1. เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาและประสงค์ จะเสนอราคา ให้ ส่งใบเสนอราคา
มายังส่ วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวัน เวลา ทีห่ น่ วยงานของรัฐกาหนด
2. เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคา ให้ ผ้เู สนอราคา Log in เพื่อลงทะเบียนและ
ทดสอบระบบ ภายในเวลาทีส่ ่ วนราชการกาหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และ
ทดสอบ 15 นาที)
3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาราชการ
ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาให้ กระทาภายในเวลา
30 นาที โดยจะเสนอราคากีค่ รั้งก็ได้
35

การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคา
หลายราย
ให้ เสนอความเห็นให้
ซื้อ/จ้ าง จากรายทีเ่ สนอ
ราคาตา่ สุ ด กรณีมผี ้ ู
เสนอราคาตา่ สุ ดเท่ ากัน
หลายราย ให้ พจิ ารณา
ผู้ทเี่ สนอราคา
ในลาดับแรก

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว

พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ า มีความ
เหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์ ต่อ
ราชการ ให้ เสนอ
ความเห็นให้
รับราคา

พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ า ไม่ มี
ความเหมาะสม
และไม่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อ
ราชการ

กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ สนอ
ความเห็นเพื่อยกเลิก
และดาเนินการใหม่
หรื อใช้ วธิ ีคดั เลือก
ตามมาตรา 56 (1) (ก)
หรื อวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ก)
36
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้าง
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

กองการพัสดุภาครัฐ

(1) ให้ เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่ อรองราคา หากต่ อรองราคาแล้ ว ราคาทีเ่ สนอใหม่
ไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ าแต่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ างหรื อต่ อรองราคา
แล้ วไม่ ยอมลดราคา แต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ างไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง
ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้ าทาตาม (1) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ เรียกรายทีเ่ ห็นสมควรซื้อหรือจ้ างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้ อมกัน โดยผ่ านใบเสนอราคา หากรายตา่ สุ ดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง
หรื อสู งกว่ าไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ให้ เสนอซื้อ
หรื อจ้ างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้ าดาเนินการตาม (2) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดาเนินการซื้อหรื อจ้ างครั้งใหม่ ให้ นาความ
ในข้ อ 38 วรรคสาม มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
37

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ
และผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างแล้ว
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะฯ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานฯ และ
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เห็นชอบ
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชี้แจง
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
ยกเลิก

- ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่กาหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก
หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่าในลาดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

38
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ประชาชนทัว่ ไป

กองการพัสดุภาครัฐ

ผู้ค้า

เสนอราคา

จัดทา
หน่ วยงานของรัฐ

เผยแพร่ /รับฟังความคิดเห็น

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

ประกาศ
ประกาศ
ประกวดราคาฯ

พิจารณาผล

ประกาศผูช้ นะ
39

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding)

กองการพัสดุภาครัฐ

การซื้อหรื อจ้ างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
และเป็ นสิ นค้ าหรื องานบริการทีไ่ ม่ ได้ กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ ในระบบข้ อมูลสิ นค้ า
(e – catalog) โดยให้ ดาเนินการในระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด

40
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การจัดทาเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e - Bidding

กองการพัสดุภาครัฐ

-ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ทาร่ างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรื อจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ ทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กาหนด
- การทาเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่ ถ้ าจาเป็ นต้ องมีข้อความหรื อรายการแตกต่ าง
ไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในแบบ
และไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้ กระทาได้ เว้นแต่ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรื อไม่ รัดกุมพอ ก็ให้ ส่งร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศ
เผยแพร่ ดงั กล่ าวไปให้ สานักงานอัยการสู งสุ ดตรวจพิจารณาก่ อน

- การกาหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่
ให้ กาหนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ าง
โดยกาหนดเป็ นวัน เวลา ทาการ เท่ านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเกณฑ์

ขั้นตอนวิธี e - Bidding

41

กองการพัสดุภาครัฐ

การจัดหาทีม่ คี วามจาเป็ นโดยสภาพของการซื้อหรื อจ้ างจะต้ องกาหนด
เงื่อนไขไว้ ในเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ผ้ยู ื่นข้ อเสนอ
นาตัวอย่ างพัสดุทเี่ สนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรื อทดสอบ หรื อนาเสนองาน
ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดให้ ผ้ยู ื่นข้ อเสนอนาตัวอย่ างพัสดุน้นั มาแสดงเพื่อทดลอง
หรื อทดสอบ หรื อนาเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานทีท่ หี่ น่ วยงานของรัฐกาหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งใดทีก่ าหนดให้ ต้องมีเอกสารหรื อ
รายละเอียดในส่ วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอทีย่ ื่น
ผ่านทางระบบ หากหน่ วยงานของรัฐเห็นว่ าเอกสารหรื อรายละเอียดดังกล่ าว
มีปริมาณมากและเป็ นอุปสรรคของผู้ยื่นข้ อเสนอในการนาเข้ าระบบให้ หน่ วยงาน
ของรัฐกาหนดให้ ผ้ยู ื่นข้ อเสนอนาเอกสารหรื อรายละเอียดนั้นพร้ อมสรุปจานวนเอกสาร
หรื อรายละเอียดดังกล่ าวมาส่ ง ณ ทีท่ าการของหน่ วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้
ลงลายมือชื่ อของผู้ยื่นข้ อเสนอ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ ามี) กากับ
ในเอกสารหรื อรายละเอียดนั้นด้ วย

42
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กองการพัสดุภาครัฐ

การกาหนดวันให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนาตัวอย่ างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อ
ทดลอง หรื อทดสอบหรื อนาเสนองาน หรื อนาเอกสารหรื อรายละเอียดมาส่ ง
ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดเป็ นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทาการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา เว้นแต่ การดาเนินการทีไ่ ม่ อาจดาเนินการวันใดวันหนึ่งได้
ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณากาหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่ จานวนวันดังกล่าว
ต้ องไม่ เกิน 5 วันทาการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ ระบุไว้ เป็ นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ชัดเจน
43

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่ นาร่ างประกาศและร่ างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นฯ
(กรณีที่อยู่ในดุลพินิจ)

นาร่ างประกาศและร่ างเอกสารประกวดราคาฯ
เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่ วยงานของรัฐ
ไม่ น้อยกว่ า 3 วันทาการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ

- การรับฟังความคิดเห็นร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุทจี่ ะซื้อหรื อจ้ าง พร้ อมร่ าง
ประกาศและร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ประกอบการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดงั นี้
(1) การซื้อหรื อจ้ างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท ให้ อยู่ในดุลพินิจของ
หน่ วยงานของรัฐทีจ่ ะให้ มกี ารเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรื อไม่ กไ็ ด้
(2) การซื้อหรื อจ้ างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้ หน่ วยงานของรัฐนาร่ างประกาศและร่ างเอกสาร
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็ นจะกาหนดวงเงิน แตกต่ างไปจากทีก่ าหนด ให้ เสนอต่ อคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้ รับความเห็นชอบแล้ วให้ รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินทราบด้วย
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การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (ต่อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐ
นาร่ างประกาศและร่ างเอกสารประกวดราคาฯ
เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่ วยงานของรัฐ
ไม่ น้อยกว่ า 3 วันทาการ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมี
ความคิดเห็นไปยังหน่ วยงานทีจ่ ัดซื้อจัดจ้ าง
โดยตรง โดยเปิ ดเผยตัว

ไม่ นาร่ างประกาศและร่ างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นฯ
(กรณีที่อยู่ในดุลพินิจ)

การรับฟัง
ความคิดเห็น

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร
ซื้อหรื อจ้ างด้วยวิธีประกวดราคาฯ ในระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ไม่ มีผ้เู สนอ
ความคิดเห็น

มีผ้เู สนอ
ความคิดเห็น
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การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (ต่อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีมีผ้ เู สนอ
ความคิดเห็น
ปรับปรุ ง
เมื่อดาเนินการปรับปรุงแล้ วเสร็จ ให้ หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่จดั ทา
รายงานพร้ อมความเห็นและร่ างประกาศและ
ร่ างเอกสารซื้อหรื อจ้างฯ ที่แก้ ไขเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่ เห็นชอบ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่นาร่ างประกาศและร่ างเอกสารซื้อ
หรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรับปรุง
เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง
เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า 3 วันทาการ
และให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่แจ้ งผู้มีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเป็ นหนังสื อ

ไม่ ควรปรับปรุง
ให้ หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่จดั ทารายงานพร้ อมความเห็นเสนอ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้ รับ
ความเห็นชอบแล้ ว ให้ หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเป็ นหนังสื อ

ไม่ เห็นชอบ

เห็นชอบ

เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
หรื อขอจ้ างแล้ ว ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาฯ
ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่ วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลาการเผยแพร่ ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

กองการพัสดุภาครัฐ

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ
วงเงินทีจ่ ดั หา

(ให้ คานึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจัดทาเอกสารเพื่อ
ยื่นข้ อเสนอด้ วย)

เกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท

ไม่ น้อยกว่ า 5 ทาการ

เกิน 5,000,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 10,000,000 บาท

ไม่ น้อยกว่ า 10 ทาการ

เกิน 10,000,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 50,000,000 บาท

ไม่ น้อยกว่ า 12 ทาการ

เกิน 50,000,000 บาท ขึน้ ไป

ไม่ น้อยกว่ า 20 ทาการ

รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็ นจะกาหนดวงเงิน แตกต่ างไปจากที่กาหนด ให้ เสนอต่ อคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
47

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e - Bidding

กองการพัสดุภาครัฐ

หากหน่ วยงานของรัฐได้กาหนดรายละเอียดของประกาศหรื อเอกสารซื้อหรื อจ้ าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้ างไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วนในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อแต่ บางส่ วน ให้ หน่ วยงานของรัฐยกเลิก
การดาเนินการซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้น แล้วดาเนินการใหม่ ให้ ถูกต้ องต่ อไป
เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ผ้ ปู ระกอบการ
เข้ าสู่ ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้ เสนอราคาภายในเวลาที่กาหนด โดยสามารถ
เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
การกาหนดวันเสนอราคา ห้ ามมิให้ ร่นหรื อเลื่อน หรื อเปลีย่ นแปลงกาหนด
วันเสนอราคา
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อสิ้นสุ ดการเสนอราคา ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการดังนี้
(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกรายผ่ านทางระบบจานวน
1 ชุ ด ให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกแผ่ น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่ างๆ และพัสดุตวั อย่ าง
(ถ้ ามี) หรื อพิจารณาการนาเสนองานของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย หรื อเอกสารหรื อรายละเอียดทีก่ าหนดให้ จัดส่ งใน
ภายหลังจากวันเสนอราคาแล้ วคัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัตแิ ละข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคหรื อเสนอพัสดุทมี่ รี ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีค่ รบถ้ วน
ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐกาหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ
คณะกรรมการอาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดก็ได้ แต่ จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอ
เปลีย่ นแปลงสาระสาคัญทีเ่ สนอไว้ แล้ วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่ าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐได้ กาหนด ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
ในกรณีทผี่ ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ ครบถ้ วน
หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเงื่อนไขทีห่ น่ วยงานของรัฐกาหนด ในส่ วนที่มิใช่ สาระสาคัญ และ
ความแตกต่ างนั้นไม่ มีผลทาให้ เกิดการได้ เปรียบเสี ยเปรียบ หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย ให้ พจิ ารณาผ่ อนปรน
การตัดสิ ทธิ์ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายนั้น

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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กองการพัสดุภาครัฐ

(3) คัดเลือกพัสดุหรื อคุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอทีถ่ ูกต้ อง และพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
ตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้ จัดเรียงลาดับผู้ทเี่ สนอราคาตา่ สุ ด
หรื อได้ คะแนนรวมสู งสุ ด ไม่ เกิน 3 ราย
ในกรณีทผี่ ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ ไม่ ยอมเข้ าทาสั ญญาหรื อข้ อตกลงกับหน่ วยงานของรัฐ
ในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้ พจิ ารณาผู้ทเี่ สนอราคาตา่ รายถัดไป หรื อผู้ทไี่ ด้ คะแนนรวมสู ง
รายถัดไปตามลาดับ แล้ วแต่ กรณี
(4) จัดทารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่ าวอย่ างน้ อยให้ ประกอบด้วยรายการดังต่ อไปนี้
(ก) รายการพัสดุทจี่ ะซื้อหรื อจ้ าง
(ข) รายชื่ อผู้ยื่นข้ อเสนอ ราคาทีเ่ สนอ และข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่ อผู้ยื่นข้ อเสนอทีผ่ ่ านการคัดเลือกว่ าไม่ เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ พร้ อมเกณฑ์ การให้ คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอและการให้ คะแนนข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
พร้ อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ ว ปรากฏว่ า มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเพียงรายเดียวหรื อ
มีผ้ยู ื่นข้ อเสนอหลายรายแต่ ถูกต้ องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพียงรายเดียว ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนั้น แต่ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่ ามีเหตุผลสมควรที่จะ
ดาเนินการต่ อไปโดยไม่ ต้องยกเลิก ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่ อรองราคากับผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
และจัดทารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
กรณีไม่ มผี ้ เู สนอราคาหรื อมีแต่ ไม่ ถูกต้ องตรงตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อยกเลิกและดาเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่ หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้ วเห็นว่ า การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี จะสั่งให้ ดาเนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้
เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น
ให้ เริ่มกระบวนการซื้อหรื อจ้ างใหม่
51

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา)

กองการพัสดุภาครัฐ

(1) แจ้ งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรื อจ้ างนั้นผ่ านระบบฯ เพื่อ
ต่ อรองราคาให้ ต่าสุ ดเท่ าที่จะทาได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ ว ราคาที่เสนอใหม่ ไม่ สูงกว่ าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ าแต่ ส่วนที่สูงกว่ านั้น
ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง หรื อต่ อรองราคาแล้ วไม่ ยอมลด แต่ ส่วนที่สูงกว่ า
วงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ างนั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่าเป็ นราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(2) ถ้ าดาเนินการตาม (1) แล้วไม่ ได้ผล ให้ แจ้ งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรื อจ้ างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่ พร้ อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่ านระบบฯ
ภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไม่ ยื่นใบเสนอราคาให้ ถือว่ ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้ เดิม หากผู้ที่
เสนอราคาต่าสุ ดในการเสนอราคาครั้งนีเ้ สนอราคาไม่ สูงกว่ าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ า
แต่ ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม
ก็ให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) (ต่อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

(3) ถ้ าดาเนินการตาม (2) แล้วไม่ ได้ผล ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐใช้ ดุลพินิจ
ว่ าจะยกเลิกการซื้ อหรื อจ้ าง หรื อขอเงินเพิม่ เติม หรื อลดรายการ ลดจานวน
หรื อลดเนื้องาน
หากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ ลาดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ถือว่ าก่อให้ เกิดการได้เปรียบเสี ยเปรียบระหว่ างผู้เสนอราคา ให้ ยกเลิกการซื้อ
หรื อจ้ างในครั้ งนั้น แต่ หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่ า การดาเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ อาจไม่ ได้ผลดี จะสั่ งให้ ดาเนินการซื้ อหรื อจ้ าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก)
แล้วแต่ กรณี ก็ได้ เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้ อหรื อจ้ างโดยวิธีคัดเลือก
หรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้ เริ่มกระบวนการซื้ อหรื อจ้ างใหม่
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คณ
ุ ภาพ)
(ต่อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ด สู งกว่ าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง ให้ คณะกรรมการ
แจ้ งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรื อจ้ างนั้นผ่ านทางระบบเพื่อต่ อรองราคา
ให้ ต่าสุ ดเท่ าที่จะทาได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่ านทางระบบฯ แล้ ว ราคาที่เสนอ
ใหม่ ไม่ สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง หรื อสู งกว่ าแต่ ส่วนที่สูงกว่ านั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรื อจ้ าง หรื อต่ อรองราคาแล้ วไม่ ยอมลดราคาลงอีก แต่ ส่วนที่สูงกว่ าวงเงินที่จะซื้อหรื อ
จ้ างนั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้ าง ถ้ าเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อ
หรื อจ้ างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
หากดาเนินการไม่ ได้ ผล ให้ เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐใช้ ดุลพินิจว่ า
จะขอเงินเพิม่ หรื อยกเลิกการซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้นและดาเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่ หาก
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่
อาจไม่ ได้ผลดี จะสั่งให้ ดาเนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรื อวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่ กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อ
หรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น ให้ เริ่มกระบวนการซื้อหรื อจ้ างใหม่
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การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานผล
การพิจารณา และผู้มอี านาจอนุมตั สิ ั่งซื้อสั่งจ้ างแล้ ว ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานทีป่ ิ ดประกาศของ
หน่ วยงานของรัฐนั้น และแจ้ งให้ ผ้เู สนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
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วิธีการซื้อหรื อจ้ าง โดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรื อจ้ างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ ไม่ เกิน
5,000,000 บาท
 - ให้ กระทาได้ ในกรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพืน้ ที่ทมี่ ีข้อจากัด
ในการใช้ สัญญาณอินเตอร์ เน็ต ทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการผ่านระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรื อระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้
 ทั้งนี้ ให้ เจ้ าหน้ าทีร่ ะบุเหตุผลความจาเป็ นทีไ่ ม่ อาจดาเนินการซื้อ
หรื อจ้ างด้ วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไว้ในรายงานขอซื้อหรื อขอจ้ างด้ วย
56
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วิธีการซื้อหรื อจ้ าง โดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่ งตั้งคณะกรรมการขึน้ มาคณะหนึ่ง หรื อ
มอบหมายเจ้ าหน้ าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อ - จัดทาร่ างขอบเขตของงาน (TOR) หรื อ
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้ง
- กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ

2. ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทาเอกสารสอบราคา = เจ้ าหน้ าที่
3. ผู้มีหน้ าทีล่ งนามในการทาเอกสารสอบราคา = หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
57

การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

หน่ วยงานอาจนาร่ างประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีสอบราคา เผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่ อนก็ได้
- เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
-กรมบัญชีกลาง
-หน่ วยงานของรัฐ
-สถานทีป่ ิ ดประกาศ
ของหน่ วยงานของรัฐ
- เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่า 3 วันทาการ
- กรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐนาร่ างประกาศและเอกสารซื้อหรื อจ้ างฯ เผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้ นาความเรื่ องการรับฟังความคิดเห็น
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
58

29

5/27/2019

การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

 หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ให้ ความเห็นชอบรายงานขอซื้ อขอจ้ างและร่ างประกาศ
และเอกสารซื้ อหรื อจ้ างฯ
- ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ = เผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้ อหรื อจ้ างด้วยวิธีสอบราคา ในระบบ
เครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่ วยงานของรัฐ เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า
5 วันทาการ
- การให้ หรื อขาย เอกสารสอบราคา ให้ กระทาพร้ อมกับการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารฯ
- ให้ กรมบัญชีกลางจัดส่ งประกาศและเอกสารซื้ อหรื อจ้ างฯ ของหน่ วยงานให้ สตง.
ผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับเอกสารซื้ อหรื อจ้ าง (เริ่มต้ นวันประกาศเผยแพร่
ถึงวันสุ ดท้ ายของการประกาศเผยแพร่ )
- กาหนดวัน เวลา ในการยื่นข้ อเสนอ (กาหนดเป็ นวันถัดจากวันสุ ดท้ ายของเผยแพร่
การประกาศและเอกสารซื้ อหรื อจ้ าง = โดยกาหนดเป็ นวัน เวลาทาการ เพียงวันเดียว)
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การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ



กรณีที่จะต้ องมีการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่ ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย

ก่ อนวันปิ ดรั บซองสอบราคา หากหน่ วยงานของรั ฐ เห็นว่ ามีความจาเป็ นที่จะต้ องกาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรื อมีการชี้สถานที่อันเป็ นการแก้ ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็ นสาระสาคัญซึ่ งมี
ได้ กาหนดไว้ ใ นเอกสารสอบราคาตั้ ง แต่ ต้ น ให้ หน่ วยงานของรั ฐ จัด ท าเป็ นเอกสารสอบราคา
เพิม่ เติม

การชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ ผ้ ูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทาบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรไว้ เป็ นหลักฐานทุกครั้ง

ถ้ ามีการดาเนินการตามวรรคสอง ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การรั บซอง
และการเปิ ดซองสอบราคา ตามความจาเป็ นแก่กรณีด้วย

เมื่อถึงกาหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ ามมิให้ ร่นหรื อเลื่อน หรื อเปลีย่ นแปลงกาหนด
วันยื่นซองสอบราคา
60
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กองการพัสดุภาครัฐ

- ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องผนึกซองจ่ าหน้ าถึงประธานคณะกรรมการฯ
- ส่ งถึงหน่ วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่ อหน่ วยงานของรัฐ พร้ อม
รับรองเอกสารหลักฐานทีย่ ื่นมาพร้ อมกับซองใบเสนอราคาว่ าเอกสารดังกล่ าวถูกต้ องและ
เป็ นความจริงทุกประการ
- เจ้ าหน้ าทีล่ งรับโดยไม่ เปิ ดซอง
การรับซอง
- ระบุวนั และเวลาทีร่ ับซอง
- ออกใบรับให้ แก่ ผ้ยู ื่นซอง
- ส่ งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่ างๆ
ต่ อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยพลัน
การยื่นซอง

61

การดาเนินการโดยวิธีสอบราคา

กองการพัสดุภาครัฐ

 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(1) เปิ ดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ + กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่ อกากับ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตวั อย่าง (ถ้ามี)
- คัดเลือกผู้ทยี่ ื่นข้ อเสนอไม่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื อคุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และ
- พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา
- จัดเรียงลาดับผู้ทเี่ สนอราคาตา่ สุ ด หรื อได้ คะแนนรวมสู งสุ ด ไม่ เกิน 3 ราย
(4) จัดทารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
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มาตรา 56 (1)
ก. กรณีใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ วไม่ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอ/หรื อข้ อเสนอไม่ ได้รับการคัดเลือก

(ข)

(ค)

(ง)

ข. กรณีพสั ดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้ างมีคุณลักษณะพิเศษ หรื อซับซ้ อน ผู้ประกอบการมีจานวนจากัด
ค. กรณีมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ต้องใช้ พสั ดุน้ นั อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่ อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ ไม่ ทันต่ อความต้ องการใช้ พสั ดุ
ง. กรณีพสั ดุที่โดยลักษณะการใช้ งาน หรื อมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็ นต้ องระบุยหี่ ้ อเป็ นการเฉพาะ

(ก)

จ. กรณีพสั ดุที่จาเป็ นต้ องซื้อโดยตรงจากต่ างประเทศ หรื อดาเนินการผ่ านองค์ การระหว่ างประเทศ
ฉ. กรณีเป็ นพัสดุที่ใช้ ในราชการลับ หรื อเป็ นงานที่ต้องปกปิ ดเป็ นความลับของหน่ วยงานของรัฐ
หรื อที่เกีย่ วกับความมั่นคงของประเทศ
ช. กรณีงานจ้ างซ่ อมพัสดุที่จาเป็ นต้ องถอดตรวจ ให้ ทราบความชารุ ดเสี ยหายก่ อนจึงจะประมาณค่ าซ่ อมได้
ซ. กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
63

การดาเนินการ

(ก)
1

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้ าง

(ข)

2

คกก. จัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
ทาหนังสื อเชิญชวนส่ งไปยัง
ผู้ประกอบการ

3

ผู้ประกอบการที่ได้ รับหนังสื อ
เชิญชวน ยื่นเสนอราคาตามวัน
เวลา ที่หน่ วยงานของรัฐกาหนด

- ให้ เชิญชวนผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติให้ เข้ ายื่น
ข้ อเสนอ ไม่ น้อยกว่า 3 ราย
เว้นแต่ ในงานนั้น มี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดน้ อยกว่า
3 ราย ทั้งนี้ ให้ คานึงถึง
การไม่ มีผลประโยชน์
ร่ วมกันของผู้ที่เข้ ายื่น
ข้ อเสนอด้วย

(ค)

(ง)
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จัดทาหนังสื อเชิ ญชวนไปยังผู้ประกอบการทีม่ ีคุณสมบัติตรงตามที่
(ง)
(ก)
กาหนดไม่ น้อยกว่า 3 ราย และจัดทาบัญชี รายชื่ อผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสื อเชิญชวน
รับซองข้ อเสนอเฉพาะรายทีค่ ณะกรรมการได้ มีหนังสื อเชิ ญชวนเท่ านั้น
พร้ อมจัดทาบัญชี รายชื่ อผู้มายื่นข้ อเสนอ
(เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองข้ อเสนอห้ ามรับเอกสารหลักฐานฯ ต่ าง ๆ
และพัสดุตัวอย่ างเพิม่ เติม)
เปิ ดซองข้ อเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ของผู้ยื่น
ข้ อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับเอกสารทุกแผ่ น
65

หน้ าทีค่ ณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีคดั เลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
ต่ าง ๆ ของผู้ยื่นข้ อเสนอราคา
(ง)
(ก)
พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอทีถ่ ูกต้ องตามที่
กาหนดไว้ ในเอกสารเชิ ญชวน แล้ วให้ เสนอซื้อหรื อจ้ างจากผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายทีไ่ ด้ รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ด หรื อได้ คะแนนรวมสู งสุ ด
ตามเกณฑ์ การพิจารณาผลทีห่ น่ วยงานของรัฐกาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
จัดทารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
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มาตรา 56 (2)
ก. กรณีใช้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคดั เลือก หรื อใช้ วิธีคัดเลือกแล้ วแต่ ไม่ มีผ้ยู ื่นข้ อเสนอ หรื อข้ อเสนอไม่ ได้ รับ
การคัดเลือก
ข. กรณีจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่ าย ก่ อสร้ าง หรื อให้ บริ การทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งหนึ่งไม่ เกิน
วงเงินตามที่กฎกระทรวงกาหนด (ไม่ เกิน 5 แสนบาท)
ค. กรณีจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุที่มีผ้ปู ระกอบการซึ่งมีคุณสมบัตโิ ดยตรงเพียงรายเดียว หรื อมีผ้ปู ระกอบการเพียงรายเดียว
ในประเทศไทยและไม่ มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ ทดแทนได้
ง. กรณีมีความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุน้ นั โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัตภิ ัย/ภัยธรรมชาติ หรื อโรคติดต่ ออันตรายตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรคติดต่ อ และการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรื อวิธีคัดเลือกอาจก่ อให้ เกิดความล่าช้ าเสี ยหาย
อย่ างร้ ายแรง
จ. กรณีเป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ ทาการจัดซื้อจัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว และมีความจาเป็ นต้ องทาการจัดซื้อจัดจ้ างเพิม่ เติม
หรื อต่ อเนื่องในการใช้ พสั ดุน้ นั
ฉ. กรณีเป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่ วยงานของรั ฐ องค์ การระหว่างประเทศ หรื อหน่ วยงานของต่ างประเทศ
ช. กรณีเป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้ างซึ่งจาเป็ นต้ องซื้อเฉพาะแห่ ง
ซ. กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

(ก)
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การซื้อหรื อจ้ าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่ อ)

(ก)
(ข)
(ค)

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีใช้ วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้ เชิ ญผู้ประกอบการที่มีอาชี พขายหรื อรั บจ้ างนั้นโดยตรง หรื อจากผู้ยื่น
ข้ อเสนอในการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไปหรื อวิธีคัดเลือกซึ่ งถูกยกเลิกไป (ถ้ ามี) ให้ มายื่นเสนอ
ราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่ า ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้ อหรื อจ้ างเสนอราคาสู งกว่ าราคาในท้ องตลาด หรื อ
ราคาที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ ต่อรองราคาลงเท่ าที่จะทาได้
กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้ เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้ างนั้นโดยตรงมายื่นราคา
หากเห็นว่ าราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่ าราคาในท้ องถิ่น หรื อราคาหรื อราคาที่ประมาณได้ หรื อราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ ต่อรองราคาลงเท่ าที่จะทาได้

กรณีจาเป็ นต้ องท าการจัดซื้ อจัดจ้ างเพิ่มเติมหรื อ ต่ อเนื่ องจากพัสดุ ที่ได้ จัดซื้ อจัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว ตามมาตรา 56 (2) (จ)
ให้ เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสั ญญาหรื อข้ อตกลงซึ่งยังไม่ สิ้นสุ ดระยะเวลาส่ งมอบ เพื่อขอให้ มีการซื้ อหรื อจ้ าง
ตามรายละเอียด และราคาที่ต่ากว่ าหรื อราคาเดิม โดยคานึงถึงราคาต่ อหน่ วยตามสั ญญาเดิม (ถ้ ามี) เพื่อให้ เกิดประโยชน์
68
สู งสุ ดต่อหน่ วยงานของรัฐ
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(ง)

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ ดาเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(จ)

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้ เชิญเจ้ าของที่ดนิ หรื อสิ่ งปลูกสร้ างโดยตรงมาเสนอราคา
หากเห็นว่ า ราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้ องตลาด หรื อราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ ต่อรองราคาลงเท่ าที่จะทาได้

กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้ เจ้ าหน้ าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชี พขายหรื อ
รับจ้ างนั้นโดยตรง แล้วให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ซื้อหรื อจ้ างภายในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐ
ในกรณีที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่เกิดขึน้ โดยไม่ อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่ อาจดาเนินการตามปกติได้ ทัน
ให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดาเนินการไปก่ อนแล้ วรี บรายงานขอความเห็นชอบต่ อ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ถือว่ ารายงานดังกล่ าว
เป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
69

เกณฑ์ การพิจารณาข้ อเสนอสาหรับการซื้อหรื อจ้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรื อวิธีคดั เลือก ให้ พจิ ารณาถึงประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐ
และวัตถุประสงค์ของการใช้ งานเป็ นสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดงั นี้
1
การซื้อหรื อจ้ างพัสดุ
ที่มีการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน มีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้ องการ
ใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ ต่อ
หน่ วยงานของรัฐแล้ว
ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคา โดยคัดเลือก
ผู้เสนอราคาต่าสุ ด เป็ นผู้ชนะ

2
การซื้อหรื อจ้ างพัสดุที่มีความซับซ้ อน
มีเทคโนโลยีสูง หรื อมีเทคนิคเฉพาะ
จาเป็ นต้ องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดี
ตามความต้ องการใช้ งานของหน่ วยงาน
ของรัฐนั้น และเป็ นประโยชน์ ต่อ
หน่ วยงานของรัฐ สามารถใช้ เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์ อื่นโดยพิจารณา
คัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติถูกต้ อง ครบถ้ วน
ซึ่งได้ คะแนนรวมสู งสุ ดเป็ นผู้ชนะ
หากไม่ อาจเลือกเกณฑ์ อื่นประกอบ
และจาเป็ นต้ องใช้ เกณฑ์ เดียว
ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคา

3
การซื้อหรื อจ้ างที่มีการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะต้ องคานึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรื อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอ
ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่ อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็ นเหตุให้ มีปัญหาในการ
พิจารณา ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนด
เป็ นเงื่อนไขให้ มีการยื่นข้ อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรื อข้ อเสนออื่นแยกมาต่ างหาก
และให้ พจิ ารณาคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนน
ข้ อเสนอด้านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ที่ผ่านเกณฑ์ ข้ันต่าตามที่หน่ วยงานของรัฐ
กาหนด แล้วให้ พจิ ารณา
ตามข้ อ 1 หรื อ 2
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อานาจในการสั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

ผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

วิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไป

ไม่ เกิน 200,000,000 บาท

เกิน 200,000,000 บาท

วิธีคดั เลือก

ไม่ เกิน 100,000,000 บาท

เกิน 100,000,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่ เกิน 50,000,000 บาท

เกิน 50,000,000 บาท

สาหรับรัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็ นจะกาหนดแตกต่ าง ให้ เสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ
71

ประเภทของผู้มีอานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น
1. ราชการส่ วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ ากรม
2. ราชการส่ วนภูมิภาค

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ราชการส่ วนท้ องถิ่น

ปลัดกระทรวง หรื อปลัดทบวง แล้วแต่ กรณี
ปลัดกระทรวงต้ นสังกัดของหน่ วยงานของรัฐ
เจ้ าของงบประมาณ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

4. รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

5. มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
6. ส่ วนราชการที่ขนึ้ ตรงต่ อนายกรัฐมนตรีหรื อรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการวุฒิสภา สานักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร หรื อ กรุงเทพมหานคร
7. กรณีนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ตาม (1) – (6)

สภามหาวิทยาลัย
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้นเป็ นผู้ใช้ อานาจ
เหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

8. กรณีไม่ มีผ้ บู ังคับบัญชา ผู้กากับดูแล หรื อผู้ควบคุม

ผู้บังคับบัญชา ผู้กากับดูแล หรื อผู้ควบคุม
ชั้นเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น แล้วแต่ กรณี
ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้นเป็ นผู้ใช้ อานาจ
เหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเอง
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การจ้ างที่ปรึกษา
ใช้ กับกรณีที่ใช้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
แล้ วไม่ ผลดี หรื อเป็ นกรณีที่เป็ นงาน
ซับซ้ อน หรื อซับซ้ อนมาก หรื อกรณี
เป็ นงานจ้ างที่มีที่ปรึกษาจานวนจากัด
ให้ หน่ วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่กาหนดซึ่งต้ องไม่ น้อยกว่ า 3 ราย
ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ เว้ นแต่ ในงานที่มี
ที่ปรึกษาน้ อยกว่ า 3 ราย

กองการพัสดุภาครัฐ

วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป

วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

การจ้ างที่ปรึกษา

ใช้ กับงานที่ไม่ ซับซ้ อน งานที่มีลักษณะเป็ น
งานประจาของหน่ วยงานของรัฐ หรื องานที่
มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษา
ซึ่งทางานนั้นได้ เป็ นการทั่วไป โดย
หน่ วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดให้
เข้ ายื่นข้ อเสนอกาหนด
ใช้ กับกรณีที่ใช้ ท้งั วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและ
วิธีคัดเลือก หรื อใช้ วิธีคัดเลือกแล้ วไม่ ได้ ผลดี หรื อ
กรณีมีวงเงินค่ าจ้ างไม่ เกินวงเงินตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง หรื อกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิม
ทาต่ อจากงานที่ได้ ทาไว้ แล้ ว หรื อกรณีเป็ นงาน
จ้ างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้ างนั้นจานวนจากัด
และมีวงเงินค่ าจ้ างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงินตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง หรื อกรณีในงานนั้น
มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรื อกรณีเป็ นงานที่มี
ความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ ให้ หน่ วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่
มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนที่กาหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ หรื อให้ เข้ าเจรจาต่ อรองราย 73

กองการพัสดุภาครัฐ

ขั้นตอนการจ้ างทีป่ รึกษา ทุกวิธี
การจัดทาร่ างขอบเขตของงานจ้ างทีป่ รึกษา
ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้น มา
คณะหนึ่ง หรื อมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง จัดทา
ร่ างขอบเขตของงานจ้ างทีป่ รึกษา รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลือกข้ อเสนอ
องค์ ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุ มให้ เป็ นไป
ตามทีห่ ัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐกาหนดตามความเหมาะสม

74

37

5/27/2019

การจ้ างที่ปรึกษา

กองการพัสดุภาครัฐ

ขั้นตอนการจ้ างทีป่ รึกษา ทุกวิธี (ต่ อ)

การจัดทารายงานขอจ้ างที่ปรึกษา
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ท ารายงานขอจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเสนอหั ว หน้ า
หน่ วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

การแต่ งตั้งคณะกรรมการฯ
ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จ้ างที่ปรึ กษาขึ้น เพื่ อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้ อมกับกาหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ

75

การจ้ างที่ปรึกษา

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างที่ปรึกษา
มี 4 คณะ ได้ แก่
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การจ้ างที่ปรึกษา
รายงานขอจ้ างทีป่ รึกษา
จนท.
ตามรายการ ดังนี้

กองการพัสดุภาครัฐ

หน.หน่วยงานของรัฐ

1. เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ ้ องจ้ างทีป่ รึกษา
2. ขอบเขตของงานจ้ างทีป่ รึกษา
3. คุณสมบัตขิ องทีป่ รึกษาทีจ่ ะจ้ าง
4. ราคากลางงานจ้ างทีป่ รึกษา
5. วงเงินทีจ่ ะจ้ างทีป่ รึกษา โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณถ้ าไม่ มวี งเงิน
ดังกล่ าว ให้ ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่ าจะจ้ างในครั้งนั้น
6. กาหนดเวลาแล้ วเสร็จของงานจ้ างทีป่ รึกษา
7. วิธีจ้างทีป่ รึกษา และเหตุผลทีต่ ้ องจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีน้ นั
8. หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
9. ข้ อเสนออื่นๆ (เช่ น แต่ งตั้ง คกก.)

เจ้ าหน้ าที่ทารายงานเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
ให้ ความเห็นชอบฯ รายงานที่เสนอแล้ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการจ้ างตามวิธีน้นั ต่ อไปได้

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป

77

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทาเอกสารจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป
พร้ อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ทารายงานขอจ้ างทีป่ รึกษา โดยเจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
- แต่ งตั้งคณะกรรมการฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างทีป่ รึกษาแล้ ว
ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ ผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างทีป่ รึกษาในระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐ และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย
ณ สถานทีป่ ิ ดประกาศของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
- การให้ เอกสารจ้ างทีป่ รึกษา รวมทั้งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง จะให้ ไปพร้ อมกันกับ
การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา เพื่อให้ ทปี่ รึกษาทีป่ ระสงค์ จะเข้ ายื่น
ข้ อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้ างทีป่ รึกษาตั้งแต่วนั เริ่มต้ นประกาศจนถึงวันสุ ดท้ ายของ
การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา
- ให้ กาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอเป็ นวันทาการเพียงวันเดียว นับถัดจาก
วันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างทีป่ รึกษา
79

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการ ดังนี้

- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
แล้วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้ อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอที่ไม่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ในเอกสารจ้ างที่ปรึกษา
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่ จะให้ ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้ แล้ วมิได้
- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
ได้กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการ ดังนี้

- เปิ ดซองข้ อเสนอด้ านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่ถูกต้ อง และพิจารณาเลือกรายที่
เสนอราคาต่าสุ ด และจัดลาดับ
- กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ด ไม่ เข้ าทาสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลงกับหน่ วยงานของรัฐในเวลาที่กาหนดตามเอกสารจ้ างที่ปรึกษา ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่าสุ ดรายถัดไป
- กรณีที่มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอเสนอราคาต่าสุ ดเท่ ากันหลายราย ให้ เรียกที่ปรึกษาดังกล่าว
มาเสนอราคาใหม่ ด้วยวิธีการยื่นซองข้ อเสนอด้ านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุ ด
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการ ดังนี้

- จัดทารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้ อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้งั หมดต่ อ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าวอย่างน้ อยให้ ประกอบด้วย
(1) รายละเอียดงานจ้ างที่ปรึกษา
(2) รายชื่ อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้ อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
(3) รายชื่ อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่ าไม่ เป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
(4) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ พร้ อมเกณฑ์ การให้ คะแนน
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอและการให้ คะแนนข้ อเสนอของที่ปรึกษา
ทุกราย พร้ อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)
กรณีมผี ้ยู ื่นข้ อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผ้ยู ื่นข้ อเสนอหลายราย
แต่ ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่ อไป
โดยไม่ ต้องยกเลิก ให้ คณะกรรมการ
ต่ อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
ต่ อไป

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีทไี่ ม่ มผี ้ยู ื่นข้ อเสนอ
หรือข้ อเสนอนั้นไม่ ได้รับการคัดเลือก
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่ อาจไม่ ได้
ผลดี จะสั่งให้ ดาเนินการจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่ กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่
หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น
ให้ เริ่มกระบวนการจ้ างใหม่ โดยการจัดทา
รายงานขอจ้ างตามระเบียบฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)
(2) เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่ อรองราคาใหม่
พร้ อมกัน

กองการพัสดุภาครัฐ

(1) แจ้ งที่ปรึกษารายที่
เห็นสมควรจ้ างนั้น
เพื่อต่ อรองราคา

กรณีทปี่ รึกษารายทีส่ มควรจ้ าง
เสนอราคาสู งกว่ าวงเงินทีจ่ ะจ้ าง
(3) เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก
/ดาเนินการจ้ างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่
/ดาเนินการจ้ างโดยวิธีคดั เลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่ กรณีกไ็ ด้
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีคัดเลือก

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ทารายงานขอจ้ างทีป่ รึกษา โดยเจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
- แต่ งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีคัดเลือก
- ให้ เจ้ าหน้ าทีข่ อรายชื่ อทีป่ รึกษาในสาขางานทีจ่ ะจ้ างจากศูนย์ ข้อมูล
ทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้ คณะกรรมการจ้ างทีป่ รึกษาฯ
เพื่อดาเนินการต่ อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างทีป่ รึกษาฯ ดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาหนังสื อเชิญชวนทีป่ รึกษาตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ให้ เชิญชวนทีป่ รึกษาทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ
ต่ อหน่ วยงานของรัฐ ไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เว้ นแต่ มีทปี่ รึกษาดังกล่ าวน้ อยกว่ า 3 ราย
โดยให้ คานึงถึงการไม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกันของผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอด้ วย
- เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอ ให้ รับซองข้ อเสนอของทีป่ รึกษา
พร้ อมจัดทาบัญชีรายชื่ อทีป่ รึกษาผู้มายื่นข้ อเสนอ และหากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่ าวแล้ ว
ห้ ามรับเอกสารหลักฐานต่ างๆ เพิม่ เติม
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการ ดังนี้

- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทุกราย
แล้วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้ อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอที่ไม่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ในเอกสารจ้ างที่ปรึกษา
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่ จะให้ ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
ได้กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกข้ อเสนอทีถ่ ูกต้ อง จัดลาดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้ างทีป่ รึกษาทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานของหน่ วยงานของรัฐหรื อ
งานทีซ่ ับซ้ อนให้ คดั เลือกจากรายทีไ่ ด้ คะแนนรวมด้ านคุณภาพและด้านราคามากทีส่ ุ ด
(ข) กรณีงานจ้ างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามซับซ้ อนมาก ให้ คดั เลือกรายทีไ่ ด้ คะแนน
ด้ านคุณภาพมากทีส่ ุ ด
กรณีรายทีค่ ดั เลือกไว้ ไม่ เข้ าทาสัญญาหรื อข้ อตกลงกับหน่ วยงานของรัฐในเวลา
ทีก่ าหนด ให้ คณะกรรมการพิจารณาทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ด้ คะแนนมากทีส่ ุ ดตาม (ก)
หรื อ (ข) แล้ วแต่ กรณี รายถัดไป ตามลาดับ
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)
กรณีมผี ้ยู ื่นข้ อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผ้ยู ื่นข้ อเสนอหลายราย
แต่ ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
เหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดย
ไม่ตอ้ งยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรอง
กับที่ปรึ กษารายนั้น แล้วเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีทไี่ ม่ มผี ้ยู ื่นข้ อเสนอ
หรือข้ อเสนอนั้นไม่ ได้รับการคัดเลือก
 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง
โดยวิธีคดั เลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้
ดาเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐจะดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
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เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอในงานจ้ างทีป่ รึกษา

กองการพัสดุภาครัฐ

ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรื อวิธีคัดเลือก นอกจากให้ พจิ ารณาเกณฑ์ ด้านคุณภาพ
ทั้ง 6 เกณฑ์ แล้ ว ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ในการพิจารณาและการให้ น้าหนัก ตามความในมาตรา 76
กรณีการจ้ างที่ปรึกษา เพื่อ
ของกฎหมายว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1

2. วิธีการ
บริหารและ
ปฏิบัติงาน

4. ประเภท
ของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่ งเสริม
หรื อสนับสนุน

5. ข้ อเสนอทางด้ าน
การเงิน

ดาเนินงานประจาหรืองานที่มี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ ว หรืองานไม่ ซับซ้ อน
ให้ คัดเลือกผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ ด้านคุณภาพ
ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
2

กรณีการจ้ างที่ปรึ กษา ที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานของหน่ วยงานของรั ฐหรื องาน
ที่ซับซ้ อน ให้ คัดเลือกผู้ย่ นื ข้ อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ ด้านคุณภาพและได้ คะแนนรวม
ด้ านคุณภาพและด้ านราคา มากที่สุด

6. เกณฑ์ อื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
3

กรณีการจ้ างที่ปรึกษา ที่มี
ความซับซ้ อนมาก ให้ คัดเลือก
ผู้ย่ นื ข้ อเสนอที่ผ่านเกณฑ์
ด้ านคุณภาพ ซึ่งได้ คะแนน
ด้ านคุณภาพมากที่สุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้ างทีป่ รึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานขอจ้ างทีป่ รึกษา
- แต่ งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ จ้ งคณะกรรมการจ้ างทีป่ รึกษาฯ เพื่อดาเนินการต่ อไป

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิ น

- ให้ คณะกรรมการจ้ างทีป่ รึกษาฯ จัดทาหนังสื อเชิญชวนทีป่ รึกษา
ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- เชิญชวนทีป่ รึกษารายใดรายหนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะทางานนั้น
- พิจารณาข้ อเสนอของทีป่ รึกษา และเจรจาต่ อรอง เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอทีเ่ หมาะสม
ถูกต้ อง เป็ นประโยชน์ ต่อทางหน่ วยงานของรัฐมากทีส่ ุ ด และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)
91

อานาจในการสั่ งจ้ างทีป่ รึกษา

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ เป็ นอานาจของผู้ดารงตาแหน่ งและภายในวงเงิน ดังต่ อไปนี้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผูม้ ีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

ไม่เกิน 100,000,000 บาท

เกิน 100,000,000 บาท
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การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า

กองการพัสดุภาครัฐ

ในกรณีมีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้อง
วางหนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้าประกันเงินที่ได้รบั
ล่วงหน้าไปนัน้
กรณีจา้ งสาหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา และไม่ตอ้ งมี
หลักประกันเงินล่วงหน้าที่รบั ไปก็ได้
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การคืนหนังสื อคา้ ประกัน

กองการพัสดุภาครัฐ

การคืนหนังสื อคา้ ประกัน
(หลักประกันการรับเงินค่ าจ้ างล่วงหน้ า)

ให้ คืนหนังสื อคา้ ประกันให้ แก่ทปี่ รึกษา เมื่อได้ หักเงินทีไ่ ด้
จ่ ายล่วงหน้ าจากเงินค่ าจ้ างทีจ่ ่ ายตามผลงานในแต่ ละงวด
จนครบถ้ วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ กาหนดเป็ นเงื่อนไขไว้ ในสั ญญาด้ วย
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งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ
• ใช้ กบั งานที่มลี กั ษณะซับซ้ อน
หรื อซับซ้ อนมาก หรื อ ใช้ กบั
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว
ไม่ได้ ผล หรื อกรณีเป็ นงาน
ออกแบบหรื อใช้ ความคิด
ซึ่งหน่ วยงานของรัฐไม่มขี ้ อมูล
เพียงพอที่จะกาหนดเบื้องต้น
ได้ โดยให้ เชิญชวนผู้ให้ บริการ
ที่มคี ุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ

• ใช้ กบั งานที่มีลกั ษณะ
ไม่ ซับซ้ อน

• เป็ นกรณีที่หน่ วยงาน
ของรัฐ เชิญชวนผู้ให้ บริการที่มี
คุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไข
ที่กาหนด เพื่อออกแบบงาน
ก่ อสร้ างที่มีลักษณะพิเศษเป็ นที่เชิดชู
คุณค่าทางด้ านศิลปกรรม หรื อ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรื องานอื่น
ที่กาหนดตามกฎกระทรวง

1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

2. วิธีคัดเลือก

4. วิธีประกวด
แบบ

3. วิธี
เฉพาะเจาะจง

• ให้ หน่ วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบ
หรื อเคยเห็นความสามารถแล้ว
ตามที่คณะกรรมการดาเนินงาน
จ้างออกแบบหรื อควบคุมงาน
ก่อสร้ างได้ พจิ ารณาเสนอแนะ
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งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ
มี 5 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมการดาเนินงาน
จ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
ก่อสร้ างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

คณะกรรมการดาเนินงาน
จ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
ก่อสร้ างโดยวิธีคดั เลือก

คณะกรรมการดาเนินงาน
จ้ างออกแบบงานก่อสร้ าง
โดยวิธีประกวดแบบ

คณะกรรมการดาเนินงาน
จ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
ก่อสร้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่อสร้ าง
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดทาเอกสารจ้ างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
พร้ อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ทารายงานขอจ้ างฯ โดยเจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
- แต่ งตั้งคณะกรรมการฯ
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

2. ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เมื่อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างฯ แล้ ว
ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีเ่ ผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างฯ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรัฐ และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานทีป่ ิ ด
ประกาศของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นเวลาติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
- การให้ เอกสารจ้ างฯ รวมทั้งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง จะให้ ไปพร้ อมกันกับการ
เผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างฯ เพื่อให้ ผ้ใู ห้ บริการทีป่ ระสงค์ จะเข้ ายื่นข้ อเสนอ
สามารถขอรับเอกสารจ้ างฯ ตั้งแต่ วนั เริ่มต้ นประกาศจนถึงวันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้ างฯ
- ให้ กาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอเป็ นวันทาการเพียงวันเดียว นับถัดจาก
วันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารจ้ างฯ
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ ดาเนินการ ดังนี้

- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย แล้ วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการผู้ยื่น
ข้ อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอที่ไม่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ในเอกสารจ้ างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผู้ให้ บริ การผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายใดก็ได้ แต่ จะให้ ผ้ใู ห้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
ได้กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อของผู้ให้ บริ การผู้ยื่นข้ อเสนอรายนั้น
99

การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ ดาเนินการ ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอของผู้ให้ บริการรายทีถ่ ูกต้ อง ซึ่งมีคุณภาพ
และคุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานของรัฐ แล้ วให้ เสนอจ้ างจากรายทีไ่ ด้ คะแนน
คุณภาพมากทีส่ ุ ด และจัดลาดับคะแนน
- ในกรณีทผี่ ้ใู ห้ บริการรายทีค่ ดั เลือกไว้ ซึ่งได้ คะแนนคุณภาพมากทีส่ ุ ด
ไม่ ยอมเข้ าทาสัญญาหรื อข้ อตกลงในเวลาทีก่ าหนด ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ทไี่ ด้
คะแนนคุณภาพมากทีส่ ุ ดในลาดับถัดไป
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (ให้ นาวิธีการจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป (ต่ อ)
กรณีมผี ้ยู ื่นข้ อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผ้ยู ื่นข้ อเสนอหลายราย
แต่ ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่ อไป
โดยไม่ ต้องยกเลิก ให้ คณะกรรมการ
เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐต่ อไป

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีทไี่ ม่ มผี ้ยู ื่นข้ อเสนอ
หรือข้ อเสนอนั้นไม่ ได้รับการคัดเลือก
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือกใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี
จะสั่งให้ ดาเนินการจ้ างโดยวิธีคดั เลือก
ตามมาตรา 81 (1) หรื อวิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม 82 (1) แล้วแต่ กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่
หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการโดยวิธี
คัดเลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอื่น
ให้ เริ่มกระบวนการจ้ างใหม่ โดยการจัดทา
รายงานขอจ้ างตามระเบียบฯ
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือก

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ทารายงานขอจ้ างฯ โดยเจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานเสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
- แต่ งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ
- ให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ จ้ งให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่ อสร้ างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดาเนินการต่ อไป
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

2. ขั้นตอนการเชิญชวน
ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ ดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาหนังสื อเชิญชวนผู้ให้ บริการตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ให้ เชิญชวนผู้ให้ บริการทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ
ต่ อหน่ วยงานของรัฐ ไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เว้ นแต่ มีผ้ใู ห้ บริการดังกล่ าวน้ อยกว่ า 3 ราย
โดยให้ คานึงถึงการไม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกันของผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอด้ วย
- เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาในการยื่นข้ อเสนอ ให้ รับซองข้ อเสนอของผู้ให้ บริการ
พร้ อมจัดทาบัญชีรายชื่ อผู้ให้ บริการผู้มายื่นข้ อเสนอ และหากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่ าว
แล้ ว ห้ ามรับเอกสารหลักฐานต่ างๆ เพิม่ เติม
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ ดาเนินการ ดังนี้

- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย แล้ วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ ทุกแผ่ น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของผู้ให้ บริการ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอที่ไม่ มีผลประโยชน์ ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคุณสมบัติและข้ อเสนอด้ านคุณภาพที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง ตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ในเอกสารจ้ างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายใดก็ได้ แต่ จะให้ รายใดเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่หน่ วยงานของรัฐ
ได้กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการตัดรายชื่ อรายนั้น
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิ น (ต่ อ)

ให้ คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ ดาเนินการ ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอของผู้ให้ บริการรายทีถ่ ูกต้ อง ซึ่งมีคุณภาพและ
คุณสมบัตเิ ป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานของรัฐ แล้ วให้ เสนอจ้ างจากรายทีไ่ ด้ คะแนน
คุณภาพมากทีส่ ุ ด และจัดลาดับคะแนน
- กรณีรายทีค่ ดั เลือกไว้ ไม่ เข้ าทาสัญญาหรื อข้ อตกลงในเวลาทีก่ าหนด
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้ บริการผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ด้ คะแนนมากทีส่ ุ ดในลาดับถัดไป
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีคัดเลือก (ต่ อ)
กรณีมผี ้ยู ื่นข้ อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผ้ยู ื่นข้ อเสนอหลายราย
แต่ ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐยกเลิก
 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่ อไป
โดยไม่ ต้องยกเลิก ให้ คณะกรรมการเจรจา
กับผู้ให้ บริการรายนั้น แล้ วเสนอความเห็น
ต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐต่ อไป

กองการพัสดุภาครัฐ

กรณีทไี่ ม่ มผี ้ยู ื่นข้ อเสนอ
หรือข้ อเสนอนั้นไม่ ได้รับการคัดเลือก
 ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
 หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือกใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี จะสั่งให้
ดาเนินการจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่ หน่ วยงานของรัฐ
จะดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื่น ให้ เริ่มกระบวนการจ้ างใหม่
โดยการจัดทารายงานขอจ้ างตามระเบียบฯ
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การจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ขั้นตอนเริ่มต้ น
- ให้ เจ้ าหน้ าทีท่ ารายงานขอจ้ างฯ
- แต่ งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานจ้ างฯ
- ให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ จ้ งคณะกรรมการจ้ างฯ เพื่อดาเนินการต่ อไป

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิ น

- ให้ คณะกรรมการจ้ างฯ จัดทาหนังสื อเชิญชวนผู้ให้ บริการ
ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
- เชิญชวนผู้ให้ บริการรายใดรายหนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะทางานนั้น
- พิจารณาข้ อเสนอของผู้ให้ บริการ เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอทีเ่ หมาะสม ถูกต้ อง
เป็ นประโยชน์ ต่อทางหน่ วยงานของรัฐมากทีส่ ุ ด และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปมาใช้ โดยอนุโลม)

การจ้ างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ

ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ทาเอกสารงานจ้ างฯ
พร้ อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
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กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ เจ้ าหน้ าทีจ่ ดั ทารายงานขอจ้ างฯ
เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐโดยผ่าน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ เพื่อขอความเห็นชอบ
แล้ วจึงดาเนินการต่ อไป

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
การให้ เอกสารการจ้ างฯ และเอกสารที่
เกีย่ วข้ อง จะให้ ไปพร้ อมกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่ วันเริ่มต้ น
ประกาศจนถึงวันสุ ดท้ ายของการเผยแพร่

ให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเผยแพร่ ประกาศ
ประกวดแบบในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่ วยงานของรัฐ
และให้ ปิดประกาศด้วย เป็ นเวลาติดต่ อกัน
ไม่ น้อยกว่า 7 วันทาการ
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การจ้ างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ (ต่ อ)

เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาการเปิ ดซอง
ให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่ าง ๆ ของผู้ให้ บริการทุกราย

กองการพัสดุภาครัฐ

แล้ วคัดเลือกทีถ่ ูกต้ อง ครบถ้ วน
และให้ คดั เลือกผู้ทเี่ สนอแนวความคิด
ทีไ่ ด้ คะแนนด้ านคุณภาพมากทีส่ ุ ด
และจัดลาดับไว้

ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ (ต่ อ)
เสนอรายงานผลการพิจารณาให้
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณา

ให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ ของผู้ให้ บริการทีไ่ ด้ รับ
คัดเลือกแล้ วคัดเลือกผู้ให้ บริการทีไ่ ม่ มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันไปสู่ ข้นั ตอนที่ 2
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การจ้ างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ
(ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะต้ องพัฒนาแนวความคิดจาก
ขั้นตอนที่ 1 แล้ วให้ เป็ นแบบเพื่อการประกวดและจัดส่ งให้ หน่ วยงานของรัฐ
ภายในเวลาทีก่ าหนด
(ข) เมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิ ดซองข้ อเสนอขั้นตอนที่ 2 ให้ คณะกรรมการฯ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่ างๆ ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน
แล้ วให้ คดั เลือกผู้ชนะการประกวดแบบทีไ่ ด้ คะแนนคุณภาพมากทีส่ ุ ด
และจัดลาดับ
(ค) ให้ คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้ อมด้ วย
เอกสารทีไ่ ด้ รับไว้ ท้งั หมดเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ
โดยเสนอผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
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อานาจในการสั่ งจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผูม้ ีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

ไม่เกิน 50,000,000 บาท

เกิน 50,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็ นจะกาหนดผู้มอี านาจและวงเงินในการสั่งจ้ าง
แตกต่ างไปจากทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบนี้ ให้ เสนอต่ อคณะกรรมการวินจิ ฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ
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สั ญญาและหลักประกัน

กองการพัสดุภาครัฐ

ให้ หน่ วยงานของรัฐทาสัญญาตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
• หากจาเป็ นต้ องมีข้อความหรื อรายการแตกต่ างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในแบบ และไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรัฐ
เสี ยเปรียบก็ให้ กระทาได้

การลงนามในสัญญา เป็ นอานาจของหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
• การลงนามในสั ญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้เมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การแก้ ไขสัญญาหรื อข้ อตกลง ต้ องอยู่ภายในขอบข่ ายแห่ งวัตถุประสงค์ เดิม
• หน่ วยงานของรัฐต้ องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรื อ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรื องานตามสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลงกับพัสดุที่จะทาการแก้ไขนั้นก่ อนแก้ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงด้วย
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แบบสั ญญาที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

กองการพัสดุภาครัฐ

1. สัญญาจ้ างก่อสร้ าง

2. สัญญาซื้อขาย

3. สัญญาจะซื้อจะขายราคา
คงที่ไม่ จากัดปริมาณ

4. สั ญญาซื้อขายและอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. สัญญาเช่ าคอมพิวเตอร์

6. สั ญญาจ้ างบริการบารุ งรักษา
และซ่ อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

7. สัญญาจ้ างทาความสะอาดอาคาร

8. สัญญาจ้ างให้ บริการรักษาความปลอดภัย

9. สัญญาแลกเปลีย่ น

10. สัญญาเช่ ารถยนต์

11. สัญญาเช่ าเครื่ องถ่ ายเอกสาร

12. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

13. สัญญาจ้ างออกแบบ
และควบคุมงานก่ อสร้ าง

14. สั ญญาจ้ างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล
หรื อจ้ างบริษทั ที่ปรึกษา
113

การทาสั ญญา
 การลงนามในสั ญญาในการซื้อหรื อจ้ าง เป็ นอานาจของหัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐ
การลงนามในสั ญญา จะกระทาได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 การแก้ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงตามมาตรา 97 ต้ องอยู่ภายใน
ขอบข่ ายแห่ งวัตถุประสงค์ เดิมของสั ญญาหรื อข้ อตกลงนั้น
โดยหน่ วยงานของรัฐต้ องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ
หรื อรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรื องานตาม
สั ญญาหรื อข้ อตกลงกับพัสดุทจี่ ะทาการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสั ญญา
หรื อข้ อตกลงด้ วย
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การแก้ ไขสั ญญา
 การจัดซื้อจัดจ้ างทีเ่ กีย่ วกับความมั่นคงแข็งแรง หรื องานเทคนิคเฉพาะ
อย่าง จะต้ องได้ รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ชานาญการ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรื อสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่ อสร้ าง หรื องานเทคนิค
เฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่ กรณีด้วย
เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรื อสั่ งจ้ างแล้ วแต่ กรณี ได้ อนุมัติการแก้ ไข
สั ญญาหรื อข้ อตกลงแล้ ว ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเป็ นผู้ลงนามใน
สั ญญาหรื อข้ อตกลงทีไ่ ด้ แก้ไขนั้น
115

การกาหนดอัตราค่าปรับในสัญญา
1
2

3
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หลักประกันการเสนอราคา
 เพื่อประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึน้ จากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรื อผู้ให้ บริการ
ไม่ ปฏิบัติตามกระบวนการซื้ อหรื อจ้ าง หรื อการจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง
ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดหลักประกันการเสนอราคา สาหรับการซื้ อหรื อจ้ าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้ อหรื อจ้ างเกินกว่ า 5,000,000 บาท ดังนี้

การซื้ อหรื อจ้ างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังต่ อไปนี้
(1) เช็คหรื อดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้
เช็คหรื อดราฟท์ น้ันชาระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่อนวันนั้นไม่ เกิน 3 วันทาการ
(2) หนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(4) หนังสื อคา้ ประกันของบริษัทเงินทุนหรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุน
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หลักประกันการเสนอราคา
 สาหรับงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ให้ มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังต่ อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรื อดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อ
ดราฟท์ น้ันชาระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่อนวันนั้นไม่ เกิน 3 วันทาการ
(3) หนังสื อคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
(4) หนังสื อคา้ ประกันของบริษัทเงินทุนหรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ
โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสื อคา้ ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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หลักประกันสั ญญา


ให้ ใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรื อดราฟท์ ทธี่ นาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์
ลงวันทีท่ ใี่ ช้ เช็คหรื อดราฟท์ น้ันชาระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่อนวันนั้น
ไม่ เกิน 3 วันทาการ
3. หนังสื อคา้ ประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสื อคา้ ประกันของบริษัทเงินทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
119

มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
ร้ อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรื อราคาพัสดุ
ที่จดั ซื้อจัดจ้ างในครั้งนั้น
 เว้ นแต่ การจัดหาที่สาคัญพิเศษ กาหนดสู งกว่ า
ร้ อยละ 5 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ก็ได้
* กรณีหน่ วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อเป็ น
คู่สัญญา ไม่ ต้องวางหลักประกัน
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การคืนหลักประกัน
คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐได้ พจิ ารณารายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ
การซื้อหรื อจ้ างเรียบร้ อยแล้ว เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ดไม่ เกิน 3 ราย ให้ คืนได้ ต่อเมื่อได้ ทาสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลง หรื อผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ว
หลักประกันสั ญญา ให้ คืนแก่คู่สัญญา หรื อผู้คา้ ประกันโดยเร็ว
และอย่ างช้ าต้ องไม่ เกิน 15 วัน นับถัดจากวันทีค่ ู่สัญญา
พ้นข้ อผูกพันตามสั ญญาแล้ว
 หลักประกันการเสนอราคา
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การคืนหลักประกัน (ต่ อ)
การคืนหลักประกัน หนังสื อคา้ ประกันของธนาคาร บริษทั เงินทุน
หรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีทผี่ ู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา
ไม่ มารับภายในกาหนดเวลาข้ างต้ น ให้ รีบส่ งต้ นฉบับหนังสื อคา้ ประกัน
ให้ แก่ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้ อมกับแจ้ งให้ ธนาคาร บริษทั เงินทุนหรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ผู้คา้ ประกันทราบด้ วย
สาหรับหนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารให้ คืน
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
122
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การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรื องานจ้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 175

งานจ้ างก่อสร้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 176

งานจ้ างทีป่ รึกษา

ระเบียบฯ
ข้ อ 179

งานจ้ างออกแบบควบคุมงานก่อสร้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 180
123

หลักเกณฑ์ การตรวจรับพัสดุ
หลักการ
ม. 100 +ระเบียบฯ

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การซื้อหรื อจ้ าง ไม่ เกิน 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่ งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็ น “ผู้ตรวจรับ”

ยกเว้น

“การซื้อหรื อจ้ าง ไม่ เกิน 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจาเป็ นเร่ งด่ วน
ทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ”
เป็ น “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม
124
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซื้อหรื อจ้ าง
มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ ถูกต้อง

กองการพัสดุภาครัฐ
ทราบ
(ตามมติ)

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบและสัง่ การ

สัง่ การ
: รับพัสดุไว้ ถือว่าส่งมอบถูกต้อง
ณ วันที่ส่ง : ส่ งมอบพัสดุให้ จนท.
มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(ครบองค์
ประชุม)

ทาใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ ผ้ขู าย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่ วน

มติองค์ประชุม
: บางคน
ไม่ รับมอบ

สั ญญา
ไม่ ได้ กาหนด
เป็ นอย่ างอื่น

ภายใน 3 วันทาการ

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบ
รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง
รายงาน
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐเพื่อสั่ งการ

ให้ รับ
ไม่ รับ

ทาบันทึกความเห็นแย้ ง
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้ างก่อสร้ าง
มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ ถูกต้อง

รายงานหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
เพื่อทราบหรื อสั่งการ

กองการพัสดุภาครัฐ
ทราบ
(ตามมติ)
สั่ งการ

: ถือว่ าส่ งมอบครบถ้วน ณ วันที่ส่ง

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
งานจ้าง
ก่ อสร้ าง
(องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่ รับมอบ

ทาใบรับรองผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ ผ้รู ับจ้าง 1 และ จนท. 1

แจ้ง
คู่สัญญา

รายงานหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
เพื่อทราบ

เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐ เพื่อสั่ งการ

ให้ รับ
ไม่ รับ

ทาบันทึกความเห็นแย้ ง
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้ างทีป่ รึกษา/ออกแบบหรื อควบคุมงาน
มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ ถูกต้อง

รายงานหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
เพื่อทราบหรื อสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)
สั่ งการ

: ถือว่ าส่ งมอบครบถ้วน ณ วันที่ส่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานจ้างที่ปรึกษา/ออกแบบ/คุมงาน
(องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่ รับมอบ

ทาใบรับรองผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ ค่สู ัญญา 1 และ จนท. 1

แจ้ง
คู่สัญญา

รายงานหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
เพื่อทราบ

ให้ รับ

เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐ เพื่อสั่ งการ

ไม่ รับ
ทาบันทึกความเห็นแย้ ง
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การงด ลดค่าปรับ หรื อการขยายเวลาการทาสัญญา

กองการพัสดุภาครัฐ

ตามมาตรา 102 ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้มอี านาจ ทีจ่ ะพิจารณาได้
ตามจานวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะในกรณีดงั ต่ อไปนี้

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่ อง
ของหน่ วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใด ทีค่ ู่สัญญา
ไม่ ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอื่นตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดให้ คู่สัญญาต้ องแจ้ งเหตุดังกล่ าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุ ดลง
หรื อตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หากไม่ แจ้ งภายในเวลาที่กาหนดคู่สัญญาจะยกขึน้ มากล่ าวอ้ างในภายหลังไม่ ได้
เว้ นแต่ กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ ง
หรื อหน่ วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้ วตั้งแต่ ต้น
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การบริหารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ ายกองการพัสดุภาครัฐ
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ ใช้ บังคับกับงานบริการ งานก่ อสร้ าง
งานจ้ างทีป่ รึกษา และงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน

การเก็บ
และการบันทึก
การจาหน่ ายพัสดุ

การเบิกจ่ าย

การบารุ งรักษา
การตรวจสอบ

การยืม
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การเก็บและการบันทึก : ลงบัญชี หรื อทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้ วแต่ กรณี แยกเป็ นชนิด
และแสดงรายการตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
 ให้ มีหลักฐานการรับเข้ าบัญชีหรื อทะเบียนไว้ประกอบรายการด้ วย
 สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้
 เก็บรักษาพัสดุให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย ปลอดภัย และให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องตรงตามบัญชี หรื อทะเบียน
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การเบิกจ่ าย : ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานทีต่ ้ องใช้ พสั ดุน้นั เป็ นผู้เบิก
 การจ่ ายพัสดุ ให้ หัวหน้ าหน่ วยพัสดุทมี่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมพัสดุหรื อผู้ทไี่ ด้ รับ
มอบหมายจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเป็ นหัวหน้ าหน่ วยพัสดุ เป็ นผู้สั่งจ่ ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้ องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
แล้ วลงบัญชีหรื อทะเบียนทุกครั้งทีม่ กี ารจ่ าย และเก็บใบเบิกจ่ ายไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
 หากมีความจาเป็ นจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ ายพัสดุเป็ นอย่ างอื่น ให้ อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้น โดยให้ รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้ วย
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การยืม : การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ ในกิจการ ซึ่งมิใช่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
พัสดุประเภทใช้ คงรู ป
 การยืมระหว่างหน่ วยงานของรัฐ จะต้ องได้รับอนุมัติจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยืม
 การให้ บุคคลยืมใช้ ภายในสถานที่ของหน่ วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้ องได้รับอนุมัติจากหัวหน้ า
หน่ วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้นั แต่ ถ้ายืมไปใช้ นอกสถานที่ของหน่ วยงานของรัฐ จะต้ องได้ รับอนุมัติ
จากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
 ผู้ยืมส่ งคืนพัสดุน้ นั ในสภาพที่ใช้ การได้ เรียบร้ อย หากเกิดชารุ ดเสี ยหาย หรื อใช้ การไม่ ได้ หรื อสู ญ
หายไป ผู้ยืมต้ องจัดการแก้ ไขซ่ อมแซมให้ คงสภาพเดิมโดยเสี ยค่ าใช้ จ่ายของตนเอง หรื อชดใช้ เป็ นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่ างเดียวกัน หรื อชดใช้ เป็ นเงินตามราคาที่เป็ นอยู่ในขณะยืม
โดยมีหลักเกณฑ์ ดงั นี้
 ราชการส่ วนกลาง และราชการส่ วนภูมิภาค ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกาหนด
 ราชการส่ วนท้ องถิ่น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
 หน่ วยงานของรัฐอื่น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่หน่ วยงานของรัฐนั้นกาหนด
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)
การยืม :

กองการพัสดุภาครัฐ

การให้ ยืม หรื อนาพัสดุไปใช้ ในกิจการ ซึ่งมิใช่ เพื่อประโยชน์ ของ
ทางราชการจะกระทามิได้

พัสดุประเภทสิ้นเปลือง
 ให้ กระทาได้ เฉพาะ หน่ วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจาเป็ น รีบด่ วน จะดาเนินการจัดหาได้

ไม่ ทนั การ และหน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยืมมีพสั ดุน้นั ๆ พอทีจ่ ะให้ ยืมได้ และให้ มหี ลักฐาน
การยืมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ทั้งนี้ โดยปกติหน่ วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้ องจัดหาพัสดุเป็ นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่ นเดียวกันส่ งคืนให้ หน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยืม
 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ ผ้ใู ห้ ยืมหรื อผู้รับหน้ าทีแ่ ทนมีหน้ าทีต่ ดิ ตามทวงพัสดุทใี่ ห้ ยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแต่ วนั ครบกาหนด
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)
การบารุ งรักษา
- จัดให้ มีผ้ คู วบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้ งานได้
ตลอดเวลา
- ให้ มีการจัดทาแผนการซ่ อมบารุ งที่เหมาะสม
และระยะเวลาในการซ่ อมบารุงด้วย
- กรณีที่พสั ดุเกิดการชารุ ดให้ หน่ วยงานของรัฐ
ดาเนินการซ่ อมแซมให้ กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้ งานโดยเร็ว

กองการพัสดุภาครัฐ

การตรวจสอบพัสดุ
- ก่ อนสิ้นปี งบประมาณของทุกปี แต่ งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ
การรับจ่ ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา
- รายงานผลการตรวจสอบต่ อผู้แต่ งตั้งภายใน 30 วัน
ทาการ นับแต่ วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน
- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้ อย่ างชัดเจนว่ า
พัสดุชารุด เสื่ อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้ งาน
ตามปกติ หรื อสู ญไปตามธรรมชาติ ให้ หัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐพิจารณาสั่ งการให้ ดาเนินการ
จาหน่ ายต่ อไปได้
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การจาหน่ ายพัสดุ : ขาย
 ให้ ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่ อน แต่ ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ วไม่ ได้ ผลดี
ให้ นาวิธีทกี่ าหนดเกีย่ วกับการซื้อมาใช้ โดยอนุโลม เว้ นแต่
1. การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรื อได้ มารวมกันไม่ เกิน 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ ต้องทอดตลาดก่ อนก็ได้ โดยตกลงราคา
2. การขายให้ แก่ หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์ การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)
แห่ งประมวลรัษฎากร ให้ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. การขายอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่ น โทรศัพท์ เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐทีห่ น่ วยงานของรัฐ มอบให้ ไว้ ใช้ งานในหน้ าที่ เมื่อบุคคลดังกล่ าวพ้ นจาก
หน้ าที่ หรื ออุปกรณ์ ดงั กล่ าวพ้ นระยะเวลาการใช้ งานแล้ ว ให้ ขายให้ แก่ บุคคลดังกล่ าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การจาหน่ ายพัสดุ : ขาย
การขายโดยวิธีทอดตลาด ให้ ถือปฏิบัตติ ามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
โดยให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์ สินก่ อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณีที่เป็ นพัสดุที่มกี ารจาหน่ ายเป็ นการทั่วไปให้ พจิ ารณาราคา
ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้ องตลาด หรื อราคาท้ องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุน้ นั
ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่
เป็ นพัสดุที่ไม่ มกี ารจาหน่ ายทั่วไป ให้ พจิ ารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้ งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ต้งั ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้ เสนอ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาให้ ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่ าว
โดยคานึงถึงประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐด้ วย
หน่ วยงานของรัฐจะจ้ างผู้ประกอบการที่ให้ บริการขายทอดตลาดเป็ น
ผู้ดาเนินการก็ได้
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การจาหน่ ายพัสดุ : แลกเปลีย่ น โอน แปรสภาพหรื อทาลาย
แลกเปลีย่ น ให้ ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลีย่ นทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
โอน ให้ โอนแก่ หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์ การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่ งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้ มีหลักฐานการส่ งมอบไว้
ต่ อกันด้ วย
แปรสภาพหรื อทาลาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีห่ น่ วยงานของรัฐ
กาหนดการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับถัดจากวันทีห่ ัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐสั่ งการ
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ห้ ามหน่ วยงานของรัฐก่ อนิติสัมพันธ์ กบั ผู้ทงิ้ งานทีถ่ ูกระบุ
ชื่ อไว้ ในบัญชี รายชื่ อผู้ทงิ้ งาน และได้ แจ้ งเวียนชื่ อแล้ ว
เว้นแต่ จะได้ มีการเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน
กรณีปรากฏว่ า ผู้ยื่นข้ อเสนอ หรื อคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐ
กระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการทิง้ งาน ตามความในมาตรา 109 ให้ หัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอคู่สัญญาหรื อผู้รับจ้ างช่ วงที่
หน่ วยงานของรัฐอนุญาตให้ รับช่ วงงานได้ หรื อทีป่ รึกษา หรื อผู้ให้ บริการ
ออกแบบหรื อควบคุมงาน เป็ นผู้ทงิ้ งาน แล้ วแต่ กรณี พร้ อมความเห็นของตน
เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานโดยเร็ว
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ม.109 ในกรณีปรากฏว่ าผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทาการดังต่ อไปนี้
โดยไม่ มีเหตุอนั ควร ให้ ถือว่ ากระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการทิง้ งาน
เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอทีไ่ ด้ รับการคัดเลือกแล้ วไม่ ยอมทาสั ญญาหรื อข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อกับหน่ วยงานของรัฐภายในเวลาทีก่ าหนด
คู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐหรื อผู้รับจ้ างช่ วงทีห่ น่ วยงานของรัฐอนุญาต
ให้ รับช่ วงงานได้ ไม่ ปฏิบัตติ ามสั ญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสื อนั้น
เมื่อปรากฏว่ าผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทาการอันมีลักษณะ
เป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
หรื อกระทาการโดยไม่ สุจริต
เมื่อปรากฏว่ าผลการปฏิบัติตามสั ญญาของที่ปรึกษาหรื อผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบ
หรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งมีข้ อ บกพร่ อ ง ผิ ด พลาด หรื อ ก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่
หน่ วยงานของรัฐอย่ างร้ ายแรง
เมื่อปรากฏว่ าผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ างหรื อผู้ประกอบการ
งานก่ อสร้ างไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรา 88
การกระทาอื่นๆ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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ม. 110 ผู้ที่สั่งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานตาม ม.109 อาจร้ องขอให้ ได้ รับการเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน :
สามารถกระทาได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้

1. เป็ นผู้ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง

2. มีการชาระภาษีโดยถูกต้ องตามกฎหมาย และ

3. ได้ พ้นกาหนดระยะเวลาการแจ้ งเวียนรายชื่ อให้ เป็ นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
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ผู้ที่ถูกสั่งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานสามารถยื่นคาร้ องขอเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งานได้
โดยต้ องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ ดงั นี้
1. ถูกขึน้ บัญชีเป็ นผู้ทงิ้ งานมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี โดยจะต้ องไม่ ได้ ถูกสั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งาน
เนื่องจากมีการกระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวาง การแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม
หรื อกระทาการโดยไม่ สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนทีจ่ ะได้ รับการเพิกถอน ในข้ อนี้ ต้ องไม่ เคยมี
ผลการประเมินเป็ นผู้ไม่ ผ่านเกณฑ์ ทกี่ าหนดและถูกระงับไม่ ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอหรื อทาสั ญญา
กับหน่ วยงานของรัฐ

2. ถูกขึน้ บัญชีเป็ นผู้ทงิ้ งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปี ขึน้ ไป และจะต้ องไม่ ได้ ถูกสั่ งหรื อ
แจ้ งเวียนให้ เป็ นผู้ทงิ้ งาน เนื่องจากมีการกระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวาง
การแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม หรื อกระทาการโดยไม่ สุจริต

3. ถูกขึน้ บัญชีเป็ นผู้ทงิ้ งานมาไม่ น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวินิจฉัย
อาจเสนอความเห็นต่ อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ มีการเพิกถอนออกจากบัญชี
รายชื่ อผู้ทงิ้ งานก็ได้
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4 . หากผู้ทงิ้ งานรายใดถูกเพิกถอนชื่ อออกจากการเป็ นผู้ทงิ้ งานไปแล้ ว และถูกสั่ งให้
เป็ นผู้ทงิ้ งานซ้าอีก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่ อออก
จากการเป็ นผู้ทงิ้ งานแล้ว การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งานในครั้งหลัง ผู้ทงิ้ งานจะไม่ มี
สิทธิได้เพิกถอนตามข้ อ 1 แต่ จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้ อ 2 ได้ เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่ วนั ที่ถูกสั่ งและแจ้ งเวียนให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานในครั้งหลัง

5. ผู้ทงิ้ งานที่ประสงค์จะขอใช้ สิทธิเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน ต้ องยื่นคาขอเพิกถอน
มายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้ อง
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เอกสารนี้ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ว้ ต ามกฎหมาย ห้ ามมิ ใ ห้ น าไปเพื่ อ ตี พิ ม พ์
เป็ นหนั ง สื อ นิ ต ยสาร เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ทั้ ง ทางตรง
และทางอ้ อมโดยไมได้ รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ
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