
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ



           ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิม่เติม

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marker : e – market) และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marker : e – market)  
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การใช้บังคับ

ส่วนราชการ การพัสดุ
  เงิน งปม.  เงินกู้
เงินช่วยเหลือ

การใช้บังคับตามระเบียบฯ

ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



การ

แลกเปลี่ยน

การเช่า

การจ้าง

ออกแบบ

ควบคุมงาน

การจ้าง

ที่ปรึกษา

การจ้าง

การซื้อ

การ

จัดท าเอง

การพัสดุ
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การซื้อทุกชนิดที่มีการตดิตั้ง ทดลอง และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

        ตามมติ  ครม. แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              
ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 ก าหนดห้ามมิให้ส่วนราชการ
ระบุยี่ห้อสินค้าที่จะซื้อ หรือก าหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง
ข้อยกเว้น  เว้นแต่เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัด
ทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (6)
ดังนั้น  ในกรณีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ ควรใช้วิธีพิเศษ จะใช้สอบราคาหรือ
ประกวดราคามิได้

การซื้อโดยระบุยี่ห้อสินค้าได้หรือไม?่ 
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      การจ้าง  :  การจ้างท าของ การรับขนตาม ปพพ.  และ
การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
ส่วนราชการการรับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้าง
ที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้าง
แรงงาน
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1. งานเคลื่อนย้ายอาคาร
2.  งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอนและงานซ่อมแซม
ซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องมีการควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาด าเนินการตาม
ความเหมาะสม

           (ที่ นร (กวพ) 1204/ว 1939 ลว 24 ก.พ.2537)

  - งานก่อสร้างตามหลักทั่วไปที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรีหรือหนงัสือเวียนที่เกี่ยวข้องอ้างองิได้
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การจัดซื้อจัดจ้างการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้าง

การก าหนด
ความต้องการ
และการขอ
งบประมาณ

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ

การบริหาร
สัญญา

การควบคมุและ
จ าหน่ายพัสดุ

ระยะที่ 4 ระยะที่ 5

ส านักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ



•  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 13 ก าหนดว่า “หลังจากได้ทราบยอดเงิน
ที่จะน าไปใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบด าเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบนี้ เพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญาได้ทันที
เมื่อได้รับอนมุัติทางการเงินแล้ว

•  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ มาตรา 23 ก าหนดสรุปว่า 
ห้ามมิใหจ้่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับอนมุัติเงินประจ างวดแล้ว
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แนววินิจฉัย กวพ. (1) ว 429 ลว. 8 ธ.ค. 54  (2) ว 320 ลว. 27 ส.ค. 55  (3) ว 286 ลว. 16 ส.ค. 56 
                        (4) ว 5 ลว. 8 ม.ค. 57
1. ความหมายของ “ทราบยอดเงิน” 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี – ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว
   1.2 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น – ได้รับการอนุมัติแล้ว 
         (ส านักงบประมาณ หรือ ครม. แล้วแต่กรณี)
   1.3 เงินงบประมาณเบิกแทนกัน – สรก.เจ้าของเงินได้รับเงินประจ างวดแล้ว และ สรก.ผู้เบิกแทน
        ได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือ สนง.คลังจังหวัด และได้มีการ
        ตรวจสอบรายการถูกต้องและมีเงินงวด
   1.4 เงินโอนเปลี่ยนแปลง – ผู้มีอ านาจ (หัวหน้าส่วนราชการ หรือ สงป.) อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 
2. การเริ่มด าเนินการจัดหา คือ การด าเนินการในขั้นตอนที่ต้องผูกพันกับบุคคลภายนอก (การประกาศฯ)

ระเบียบพัสดุ 35
ข้อ 13

ทราบยอดเงิน
รีบด าเนินการ
ตามแผน

ท าสัญญา ได้รับอนุมัติ
ทางการเงิน



    เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเพื่อเร่งรดัการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พรบ.
งปม.รายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาร่าง 
พรบ.งปม. แล้วเสร็จก่อนเสนอ 
สภานติิบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาในวาระที่ 2

    เพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงนิได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และเปน็ไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายจ่ายเงินของรัฐบาล

ถือทราบยอดเงิน
ที่จะด าเนินการจัดหา 
ตามข้อ 13 วรรคแรก

ให้ส่วนราชการด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน
ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา

หรือข้อตกลง  แต่จะลงนามในสัญญาเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีผลใช้บังคับ และส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว

ให้ก าหนดเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างด้วยว่า : การจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คร้ังนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมือ่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านกังบประมาณแล้ว ส าหรับ
กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในคร้ังดังกล่าว ส่วนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 255 ลว. 20 กค. 2558



                                           โดยต าแหน่ง        
                 โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ,

                                            พนักงานมหาวิทยาลัย)
                                                                       โดยต าแหน่ง 
                                                        โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ)
                                                                     อธิบดี (ส่วนกลาง)

                 ผู้ว่าราชการจังหวัด (ภูมิภาค)

                                                                              หัวหน้าส่วนราชการ
                                                         ปลัดกระทรวง

                                         รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

.....................ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจดัหาพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้า

ส่วนราชการ

ผู้มีอ านาจอนุมตัิ

สั่งซือ้สัง่จ้าง

คณะกรรมการต่างๆ 

/ผู้ควบคุมงาน 13

ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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      วิธีซื้อจ้าง

ผู้มีอ านาจ

วิธีสอบราคา

วิธีประกวดราคา
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ

หัวหน้า

ส่วนราชการ
ไม่เกิน 50 ล. ไม่เกิน 25 ล. ไม่จ ากัดวงเงิน

ปลัดกระทรวง
เกิน 50 ล.

แต่ไม่เกิน 100 ล.

เกิน 25 ล.

แต่ไม่เกิน 50 ล.
-

รัฐมนตรี

เจ้าสังกดั
เกิน 100 ล. เกิน 50 ล. -



การมอบอ านาจ

ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการ

ตามระเบียบฯ
(ส่วนกลาง : อธิบดี/
หน.สรก ที่เรียกชื่อ

   อย่างอื่น และมีฐานะ
  เป็นนิติบุคคล

ส่วนภูมิภาค : ผู้ว่า-
ราชการจังหวัด)

ค านึงถึงระดับ
ต าแหน่งหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของ

ผู้ที่จะได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ
(ผู้รับมอบอ านาจจะมอบ

อ านาจให้แกผู่้ด ารง
ต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้)

   มอบอ านาจ
   เป็นหนังสือ
 ให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดก็ได้

15ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



มอบอ านาจให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอ านาจต่อ

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,
ปลัดจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ

        ประจ าจังหวัด

ผู้มอบ
อ านาจ

บุคคลอื่น

แจ้ง

                                                                                                ได้รับความเห็นชอบ

มอบอ านาจต่อตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม

การมอบอ านาจ (ต่อ)



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพีิเศษ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง /ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (มติคณะรัฐมนตร)ี 17



 แต่งตั้งกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา      

เป็น กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

 แต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการ  

    พิจารณาผลการประกวดราคาเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ

18
ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



   ประธาน 1 คน
   กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน
   แต่งตั้งจากขา้ราชการ พนักงานราชการ 
       พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจ า 

**   ทั้งนี้  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ
**  ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

19

ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง
   เพิ่มอีก 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ต้องใชม้ติเอกฉันท์

ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



           วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีตกลงราคา วงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท
วิธีสอบราคา วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท 
                       แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
วิธีประกวดราคา วงเงินงบประมาณเกิน 2,000,000 บาท

วิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท
แต่มีเงื่อนไข

วิธีกรณีพิเศษ ไม่ก าหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข
วิธี e-Auctionวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 2,000,000 บาท

ขึ้นไป

ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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 วิธีตกลงราคา

 วิธีพิเศษ

 วิธีกรณีพิเศษ

วิธีสอบราคา

   วิธีประกวดราคา

          วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

        คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา



กรณ1ี: ใช้วงเงินเป็นตัวก าหนดวิธีการ

ครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000  บาท
ครั้งหนึ่งเกินกว่า 100,000    บาท                      
แต่ไม่เกิน   2,000,000    บาท
ครั้งหนึ่งเกินกว่า      2,000,000    บาทขึ้นไป



o วงเงินเกินกว่า 100,000    บาท
o เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 23

     
o วงเงินเกินกว่า          100,000    บาท
o เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 24 

กรณี2: ใช้วงเงินและเงื่อนไขเป็นตัวก าหนดวิธีการ



กรณี3: ใช้เงื่อนไขเปน็ตัวก าหนด

 ได้แก่ การซื้อ/จ้างจากส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, 
        หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น

เงื่อนไข:
5.1) เป็นผู้ท า/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
5.2) มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ซื้อ / จ้าง  



กรณี 4: อื่นๆ
การจัดซื้อ / จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน

ใช้บังคับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  การซื้อ / การจ้าง ครั้งหนึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาท
  ต่ ากว่า เป็นดุลพินิจ
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การตรวจรับ

- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้ควบคมุงาน

ท ารายงานของซื้อ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 6 วิธี

ขออนุมัติ

- หัวหน้าส่วนราชการ
- ปลัดกระทรวง/ทบวง

- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

การท าสัญญา

หัวหน้าส่วนราชการ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง



เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

หลักการ
**   ก่อนการจ้างทุกวิธี ต้องท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**

     



o  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซือ้หรือจ้าง
o  รายละเอียดของพัสดุ
o  ราคามาตรฐาน หรือ ราคากลาง หรือ 
     ราคาครัง้หลังสุดไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ
o  วงเงินที่จะซ้ือ / จ้าง ระบุวงเงิน งปม. เงนิกู้ 
      เงินช่วยเหลือ ท่ีจะซื้อ/จ้างในครัง้นั้น
o  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 
o  วิธีจะซ้ือ / จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น
o  ข้อเสนออื่น ๆ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
- การออกประกาศสอบราคา หรือ

                ประกวดราคา 29
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     ข้อยกเว้น

**     การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

และ วิธีพิเศษกรณีเร่งด่วนตาม 23 (2)  หรือ 24 (3) ซึ่งไมอ่าจ

ท ารายงานตามปกตไิด ้จะท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเฉพาะ

รายการที่เห็นว่าจ าเป็นกไ็ด้

**     การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน 

เกิดขึ้นโดยไมไ่ด้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการ

ตามปกตไิดท้ัน ตามข้อ   39 วรรคสอง  ไม่ต้องรายงานขอซื้อ

หรือขอจ้าง แตต่้องท ารายงานขอความเห็นชอบ



2

เจ้าหน้าที่ พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงาน (27)

1

5

4

6 ส่งของ/งาน

ใบสั่ง

เห็นชอบ 
(29)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง
ผู้ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับการจ้าง

 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา ข้อ 39 วรรคแรก

31



การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา ข้อ 39 วรรคสอง

  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

  ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

  ด าเนินการตามปกติ

    ไม่ทัน

วิธีการ

 เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบ

       ด าเนินการไปก่อน

 รายงานขอความเห็นชอบ

หัวหน้าส่วนราชการ

 ใช้รายงานเป็นหลักฐาน

       การตรวจรับ

32ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



วิธีตกลงราคา

3
บันทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสารและ

ค าสั่ง

4
จัดท าหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจ้าง

5
จัดท าร่าง
สัญญา

6
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาและ
จัดท าสัญญา

7
ข้อมูล

สาระส าคัญใน
สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ



เงื่อนไข (ข้อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท วิธีการ (ข้อ 57)

เจ้าหน้าที่พสัดุ หัวหน้าส่วนราชการ

ให้ความเห็นชอบ 29

รายงาน ข้อ 27

- จะขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา

- ซื้อเพิ่ม (Repeat Order) เจรจาผู้ขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิม
หรือดีกว่า

- เร่งด่วนช้าเสียหาย เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

- ราชการลับ เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

การด าเนินการซือ้โดยวิธพีิเศษ 

34



เงื่อนไข (ข้อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท วิธีการ (ข้อ 57)

สั่งตรงโดยให้หน่วยงานอื่นในต่างประเทศ
สืบราคาให้

 - ซื้อจากต่างประเทศ

เชิญผู้ผลิต/ผู้แทนจ าหน่ายมาเสนอราคา
และต่อรอง

 - จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เชิญเจ้าของมาตกลงราคา- ซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะ

- ด าเนินงานโดยวิธีอื่นแล้ว
  ไม่ได้ผลดี

สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายและผู้เสนอ
ราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถ้าม)ี ต่อรองราคา

การด าเนินการซือ้โดยวิธพีิเศษ 
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- กรณีเป็นงานที่ต้องใช้ช่างฝีมือ
   โดยเฉพาะหรือช านาญโดยพิเศษ

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

เงื่อนไข (ข้อ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท วิธีการ (ข้อ 58)

เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ 29

รายงาน ข้อ 27

- กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่ไมท่ราบ
  ความเสียหาย

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

การด าเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ 
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- ราชการลับ     - เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

เงื่อนไข (ข้อ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท วิธีการ (ข้อ 58)

- ด าเนินการวิธีอื่น ไม่ไดผ้ลดี

- จ้างเพิ่ม (Repeat  Order)

การด าเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ 

- เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิม 
  ราคาต่ ากว่าหรือราคาเดิม
-  สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจา้งและ
   ผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถ้าม)ี 
   ต่อรองราคา

- เร่งด่วนช้าเสียหาย  - เชิญผู้มีอาชพีโดยตรงมาเสนอราคา
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ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานตามกฎหมาย

ท้องถิ่น

- วงเงินเกิน 100,000 บาท
  หัวหนา้ส่วนราชการเป็นผูส้ั่งซื้อหรือจ้าง
- วงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท 
  เป็นอ านาจ หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ

(ข้อ 27)

(ข้อ 29) 
เจ้าหน้าที่พสัดุ หัวหน้าส่วนราชการ

ติดต่อตกลงราคา

กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

1. เป็นผูท้ า/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ
    หลักการแล้ว

2. มีกฎหมาย/มตคิณะรัฐมนตร ีใหผู้้ซื้อ/จ้าง

เงื่อนไข :

การด าเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
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วิธีพิเศษ / วิธีกรณีพิเศษ

3
บันทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

2
บันทึกเลขที่
และวันที่ของ
เอกสารและ

ค าสั่ง

4
จัดท าหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจ้าง

5
จัดท าร่าง
สัญญา

6
ตรวจสอบ
หลักประกัน
สัญญาและ
จัดท าสัญญา

7
ข้อมูล

สาระส าคัญใน
สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ



                   *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ***
1. ต้องเป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
    และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้
    นิติบุคคลหรือบคุคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
    หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
     อย่างเป็นธรรม

 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
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                   *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ***
       4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
            ศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาไดม้คี าสั่งให้สละสิทธิ์
            และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น
**    5. ต้องผ่านการคดัเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
**    6. ผู้เสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล และ มี ผลงานก่อสร้างประเภท
            เดียวกนั กับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า.....บาท
            และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงาน
            ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
            ซึง่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
            รัฐวิสาหกิจ หรือ หนว่ยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
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      ** 7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ
      ** 8.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      ** 9.   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงนิแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไมเ่กนิสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

 *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ***

*** เงื่อนไขข้อ 7 – 9  เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  



                  *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***

     กรณีความเปน็นิติบุคคล               
                     งานก่อสร้าง วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  
                     ผู้เสนอราคา ต้องเป็นนิติบคุคล
                    ตามกฎหมาย
          มติ ครม. 6 มิ.ย. 21 – ด่วนมาก ที ่สร 0203/ว 80 
     ลว. 8 มิ.ย. 21

 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
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                         *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
 กรณีผลงาน  เพื่อให้ได้ทราบถึงศักยภาพของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

** งานก่อสร้าง **            
                        ก าหนดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
       หรือวงเงินประมาณการ (ตาม ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 
       ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ)
              มติ ครม. 28 ธ.ค. 36 – ด่วนมาก นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37
              นร (กวพ) 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 39  

 ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น
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                         *** ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ***
 กรณีผลงาน 
        งานก่อสร้าง (ต่อ)
                        ผลงานประเภทเดียวกันกบังานที่ประกวดราคาจ้าง
                         คือ ผลงานทีใ่ช้เทคนคิในการด าเนินการเหมือนกัน
                         เป็นผลงานทีผู่้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญา

                  ที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
                  ต้องเป็นผลงานที่กระท าสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ       
                  หรอืเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใชผ่ลงานอันเกิดจาก
                  การรับจ้างช่วง  (แนววินิจฉัยของ กวพ.)
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