
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 

 



ค ำน ำ 

 สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐ และให้ยกเลิกกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว  

หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส าหรับให้ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งในเชิงรับที่เน้นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้
ทันเวลาและเชิงรุกที่เน้นการพัฒนาระบบงานให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขึ้น 
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บทน ำ 

  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ได้กล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ดังนี้  
( กระบวนการตรวจสอบภายในปรากฏตามแผนภาพที่ 1 )   

1. กระบวนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในเริ่มจากการส ารวจ ข้อมูล
เบื้องต้นของหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมโดยทั่วไปของส่วนราชการ พร้อมทั้งประเมินผล ระบบการควบคุม
ภายในและประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจและหรือกิจกรรมต่างๆ มีความเสี่ยงในระดับสูง
หรือต่ าเพียงใด ซึ่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จะน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบ และเมื่อ
แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมอบหมาย
งานตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในน ากิจกรรมและหรือหน่วยรับตรวจที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบไปวางแผนการปฏิบัติงาน ในรายละเอียดว่าจะตรวจสอบในประเด็นที่ส าคัญอะไรบ้าง 
โดยมีวัตถุประสงค์  ขอบเขต  และแนวทางการตรวจสอบอย่างไร 

2. กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เมื่อแผนการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว โดย
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมดไว้ในกระดาษท าการที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า 

3. กระบวนกำรรำยงำนและติดตำมผลกำรตรวจสอบ   เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ผู้ตรวจสอบภายในน าข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
ได้จากการตรวจสอบมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอต่อ หัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งติดตามผลการ
ตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร  และรายงานผลการ
ติดตามดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการ ทราบด้วย 

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนี้ จะกล่าวถึงการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ กิจกรรม
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว โดยจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ และมีขอบเขต
การตรวจสอบครอบคลุมถึงการก าหนดความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมถึงการ
บริหารพัสดุของสถาบันให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่
เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

ส าหรับเนื้อหาของแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย  
 บทที่ 1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 บทที่ 3 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
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แผนภำพที่ 1 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 1 
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 ความเป็นมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ

สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่
สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 ต่อมาได้มีพระรากฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงค์ ให้สามารถ
บริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์” และต่อมาส านักราชเลขาธิการแจ้งชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Park Rajapruek”  ต่อมา
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวง” เป็น “โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (Highland Development Project Using Royal System)” 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 11/49 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ได้ออก
ระเบียบว่าด้วยเรื่องแนวทางการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549  ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ และหน้าที่ของผู้รับ
ตรวจ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้ออก
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 มาตรา 39 
โดยให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “คณะอนุกรรมการ” และใช้ค าว่า “คณะกรรมการตรวจสอบ” โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบในการออก
ข้อก าหนด และประกาศต่างๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน หมายความว่า การตรวจสอบการด าเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตลอดจนการให้
ค าปรึกษา แนะน าวิธีการที่เป็นระบบเพ่ือลดความเสี่ยง การวิเคราะห์เพ่ือการประเมินความเพียงพอ และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันให้ดี
ขึ้น 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
พัฒนางานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้ความเชื่อมั่นในการให้ค าปรึกษา แนะน า

ด้วยความเที่ยงธรรม 

 พันธกิจ (Misson) 
1. มุ่งม่ันให้บริการด้านการตรวจสอบด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ ทรัพย์สินขององค์กร  
2. การประเมินความเพียงพอด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใส  
3. การให้ค าปรึกษา แนะน าอย่างเที่ยงธรรม  โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และ

เพ่ือความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน และเพ่ือ
สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร 

 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
2. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสถาบันให้เป็นไปตาม ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
4. เพ่ือสนับสนุนการลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน 

 ขอบเขตการตรวจสอบ 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอ 

และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
โดยผู้ตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การสอบทาน และรายงานความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลการเงิน การพัสดุ การ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล 

2. การสอบทานการด าเนินงาน หรือแผนงานและระบบงาน เพ่ือให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
นโยบายแผนงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. การสอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และตรวจสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่
จริง และการประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรว่ามีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

4. การติดตามและวัดผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตาม
ระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
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 อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. มีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ 
2. มีสิทธิที่จะขอเข้าท าการตรวจสอบทรัพย์สิน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือ บัญชีและเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้รับตรวจ 
3. สามารถขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูล และค าชี้แจงในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 
4. รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการผ่าน   

คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้อ านวยการรับทราบ 
5. ท าหน้าที่สอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแล 

การเก็บรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ
ระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและจัดให้มีการปฏิบัติตามแผน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และหน้าที่อ่ืน ที่ได้รับมอบหมาย 

 ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ  
(1) การวางแผนการตรวจสอบ 
(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
(3) การจัดท ารายงานและติดตาม 

 วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ 
1. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติงานตาม

นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. เมื่อมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประชุมปิดงาน
ตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพ่ือชี้แจงหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะน าเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดย
ติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องด้วย 

4. รายงานผลการตรวจสอบต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อคิดเห็นของผู้รับตรวจ และข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 

 หน้าที่ของผู้รับตรวจ 
ผู้รับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน โครางการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
3. จัดท าบัญชี และจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อย

เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ทันที 
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4. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารในการปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่เหมาะสม 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. รับและปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้อ านวยการ

สั่งให้ปฏิบัติ 
 



 บทที่ 2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔ ให้

ความหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
                                                           
1 อาคาร หมายความว่า 

1. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ (เช่น ที่ท าการ โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน) 
2. รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ (เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า) 
3. หรือสิ่งอื่นๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร (เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน) 

สาธารณูปโภค หมายความว่า  
1. งานอันเกี่ยวกับประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า บก อากาศ หรือราง 
2. หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงด าเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

พัสดุ

สินค้า

งานจ้าง
ออกแบบ

หรือควบคุม
งานก่อสร้าง

งานจ้าง
ก่อสร้าง

งานจ้างที่
ปรึกษา

งาน
บริการ

วัสดุ ครภุัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง  
และทรัพยส์ินอ่ืนใด (รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่

ด้วย แต่มลูค่างานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าสินค้า) 

งานจ้างบุคคลธรรมดา/ 
นิติบุคคล เพื่อออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง 

งานจ้างบริการ/งานจ้างเหมาบริการ/จ้างท าของ 
และการรับขนตาม ปพพ.  (ไม่รวมการจ้างลูกจ้าง

ของหน่วยงานรัฐ การรับขนในการเดินทาง 
ไปราชการ จ้างท่ีปรึกษา จา้งออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้าง และจ้างแรงงาน) 

ก่อสร้างอาคาร/ สาธารณูปโภค/ 
สิ่งปลูกสร้างอื่นใด1 = สร้างใหม่ 

+ ซ่อมแซม/ต่อเตมิ/ปรับปรุง/ 
รื้นถอน/ท านองเดียวกันต่อสิ่ง

ดังกล่าว 
(รวมงานบริการทีร่วมอยู่ด้วย แต่

มูลค่างานบริการต้องไม่สูงกว่ามลูค่า
งานก่อสร้างนั้น) 

 

งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา/
นิติบุคคล เพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษา/
แนะน าด้านวิศวกรรม/กฎหมาย/
การเงิน/การคลัง/สิ่งแวดล้อม/

เทคโนโลยี/การศึกษาวิจัย/ 
ด้านอื่นท่ีอยูใ่นภารกิจของรัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐ 
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การบริหารพัสดุ หมายความถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ และ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

 

 
 

กระบวนการบริหารพัสดุ มีดังนี ้

  
 

  

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารพัสดุ

การเก็บ

การบันทึก

การเบิกจ่าย

การยืมการตรวจสอบ

การบ ารุงรักษา

การจ าหน่าย

ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ 

จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ก าหนดความต้องการและจัดท า
รายละเอียด 

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ 

ก าหนดราคากลาง 

จัดหาพัสด ุ

ท าสัญญา/บริหารพัสดุ/ตรวจรบั
พัสด ุ

ควบคุมพัสด ุ

จ าหน่ายพสัด ุ

เบิกจ่ายเงิน 



หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๙ 

ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 การจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

และสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

 

  
 

ถ้าไม่มี (1) (2)และ(3) ให้ใช้ (4) หรือ (5) หรือ (6) โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นส าคัญ

(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ถ้าไม่มี (1) ให้ใช้ (2) หรือ (3)  โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นส าคัญ
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ

ท่ีกรมบัญชีกลางจัดท า
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณ

หรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

ให้ใช้ (1) ก่อน

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

• มีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุอย่างเป็น
ระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ

• มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
และบริหารพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้
การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิาร
พัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ

• มีการก าหนดเวลาที่เหมาะสม  และ
• มีการประเมินผลการจัดซือ้จัดจ้าง

• เปิดเผยข้อมูล และ เปิดโอกาส
ให้แข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการ
ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน

• มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ

• มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน 

• มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งานของหน่วยงาน

• มีราคาที่เหมาะสม
• มีแผนการบริหารพัสดุที่

เหมาะสมและชัดเจน คุ้มค่า โปร่งใส

ตรวจสอบได้
ประสิทธิภาพ

และ
ประสิทธิผล



หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑๐ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยการ
จัดซื้อหรือจ้างมีกระบวนการ ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
  

จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน 

จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
 

วิธีการจะซื้อหรือจะจ้าง 
 

วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
 

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจา้ง 
 

แจ้งผลการพิจารณาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ท าสัญญา 
 

การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ 
 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

วิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

วิธีสอบราคา 

การบริหารพัสดุ (การเก็บ บนัทกึ และเบิกจ่าย) 
 



 

 

บทที่ 3 
แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

การตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ว่าเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นโยบาย ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุมีกรอบปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนให้มีความโปร่งใสและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานเป็นส าคัญ รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจัดจ้างมีความครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นโยบาย ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  

2. เพือ่ให้มั่นใจว่ามีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสม 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางและวิธีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  และมี

ประสิทธิภาพ 

 ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบส าเนาการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และตรวจสอบส าเนาการประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และบนเว็บไซต์ของสถาบันพร้อมทั้งการปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

2. ติดตามการรายงานแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
3. ตรวจสอบกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. ตรวจสอบการตรวจรับ ตรวจสอบการควบคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ 
5. ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 

 ระยะเวลาที่ตรวจสอบ : ระบุระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการตรวจสอบ 

 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ : ระบุชื่อผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

 วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบการจัดท าแผนและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่สถาบันรายงานให้กับส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน  
2. สุ่มตรวจสอบกระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ว่าได้มีการส ารวจความต้องการ

ตามโครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ การรวบรวมรายการวัสดุแต่ละหมวด รวมถึงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
3. ตรวจสอบกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซื้อจัดจ้างพัสดุ ว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. ตรวจสอบการตรวจรับ การควบคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ  
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5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
6. การสุ่มส ารวจพัสดุ ถึงความมีอยู่จริง และความคุ้มค่าในการใช้งาน 
7. การสุ่มตรวจสอบข้อมูลในพื้นท่ีจริง 
8. การติดตามและประเมินผลในพ้ืนที ่(ภาคสนาม) ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. การสังเกต หรือการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวง 
4. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2557 
6. ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการ

บัญชี พ.ศ. 2553 
7. หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว.97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 เรื่อง การจัดท า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546  
8. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคา

กลาง  
9. นโยบาย ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 แนวทางการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ 11)  

การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และการประกาศเผยแพร่ (มาตรา 11 และข้อ 11-13) 

 
  สถาบันได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ 

1.เจ้าหน้าท่ี/ผู้ไดร้ับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ท าแผนการจดัซื้อจัดจา้งประจ าปเีสนอ ผอ.สถาบัน 

ประกอบด้วย : ช่ือโครงการ/วงเงนิท่ีจะจัดซื้อ
จัดจ้าง/ระยะเวลาที่จะจัดซื้อจัดจา้ง/อื่นๆ 

2.ผู้อ านวยการสถาบัน เห็นชอบ 

3.หัวหน้าเจ้าหน้าที ่ ประกาศเผยแพร่ทั้ง 3 ช่องทาง 
1. ระบบของกรมบัญชีกลาง (E-GP) 
2. ระบบของสถาบัน (Web สถาบัน) 
3. ปิดประกาศ ณ ท่ีปิดประกาศของสถาบัน กรณีต้องเปลี่ยนแปลงแผนให้เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายปฏิบัติงานนั้น ท ารายงาน+เหตุผล 
เสนอ ผอ.สถาบัน เพ่ือขอความเห็นชอบ แล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศต่อไป 

 

ด าเนินการตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ
พร้อมท าสัญญา/ข้อตกลง เมื่อได้รบัอนุมัติแล้ว 
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2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน

ก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเว้นไม่ต้องท าแผน และประกาศเผยแพร่ มาตรา 11 (1) (2) (3) และ (4) 

1. วิธีคัดเลือก 
1.1 กรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจคาดหมายไดเ้ชิญชวน

ทั่วไปไม่ทัน – ม.56 (1) (ค)  
1.2 ใช้ในราชการลับ/ความมั่นคง – ม. 56 (1) (ฉ)   

 
 

2. วิธีเฉพาะเจาะจง 
2.1 พัสดุผลิต/บริการทั่วไป วงเงนิตามกฎกระทรวง (ไม่

เกิน 5 แสน) – ม. 56 (1) (ค)  
2.2 จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน เกตุอุบัตภิัย ภัยธรรมชาติ หรือ

โรคตดิต่ออันตราย และเชิญชวนท่ัวไปหรือคัดเลือก
อาจล่าช้าเสยีหายร้ายแรง – ม. 56 (2) (ง)   

2.3 พัสดุที่จะขายทอดตลาด – ม.56 (2)(ฉ) 
 

4. การจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง 
4.1 ที่จ าเป็นเร่งด่วน/เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติล่าช้า

เสียหาย – ม.82 (3)  
 
 

3. จ้างที่ปรกึษา – วิธีเฉพาะเจาะจง 
3.1 วงเงินค่าจ้างตามกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสน) – ม.

70 (3) (ข)  
3.2 จ าเป็นเร่งด่วน/เกีย่วกับความมั่นคงของชาติ ล่าช้า

เสียหาย – ม.70 (3) (ฉ) 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

คณะกรรมการ / เจ้าหน้าท่ี / บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

งานซ้ือ / จ้างทั่วไป งานจ้างก่อสร้าง 

 ท าร่าง TOR/SPEC ของพัสดุ
ที่จะซื้อ/จ้าง 

 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือ 
จะด าเนินการจ้างตามหมวด 4 งาน
จ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง ก็ได้ 

ข้อ 21 วรรค 2  
 หากพัสดุทีจ่ะซื้อหรือจ้าง มีประกาศ  ➡ ให้ก าหนดตาม มอก. หรือ ระบุเลข มอก. 

ก าหนด มอก. แล้ว   
 ถ้ายังไม่มีประกาศ มอก. แตม่ีผูไ้ดร้ับการ ➡ ให้ก าหนดให้สอดคล้องกับรายละเอยีด 

จดทะเบียนผลติภณัฑไ์ว้กับ กอ. แล้ว  คุณลักษณะเฉพาะที่ระบุในคู่มือผูซ้ื้อท่ี กอ. จัดท าขึ้น 
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3. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

 

 

4. คณะกรรมการขอซ้ือหรือจ้าง  

 

กรณีการซื้อ/จ้าง ทั่วไป

• (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
• (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ งาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

• (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
• (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงิน

งบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น

• (๕) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งาน
นั้นแล้วเสร็จ

• (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีนั้น

• (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
• (๘) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 
การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และ
หนังสือเชิญชวน

กรณีการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

• (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
• (๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่

ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
• (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
• (๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ 
ราย 

• (๕) วงเงินที่จะซื้อโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ 
ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่า
จะซื้อในคร้ังนั้น 

• (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
• (๗) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

• คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบท า
ร่าง TOR/Spec แบบรูปรายการฯ

• คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรณี e-bidding)

• คณะกรรมการพิจารณาผล
สอบราคา (กรณีสอบราคา)

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ ค ว บ คุ ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ

คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
(กรณีจัดท าเอง)

วิธีคัดเลือก

• คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบท า
ร่าง TOR/Spec แบบรูปรายการฯ

• คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ ค ว บ คุ ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ

คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
(กรณีจัดท าเอง)

วิธีเฉพาะเจาะจง

• คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบท า
ร่าง TOR/Spec แบบรูปรายการฯ

• คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ ค วบคุ ม รั บ ผิ ดชอบ  และ

คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
(กรณีจัดท าเอง)
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5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ(มาตรา 54 - 92) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผู้อ านวยการสถาบันอนุมัติ หากโครงการ/กิจกรรมใดไม่ชัดเจน มีการขอ

อนุมัติในหลักการกับผู้อ านวยการสถาบัน ก่อนขอซื้อหรือจ้าง เมื่อผู้อ านวยการสถาบันอนุมัติแล้วได้มีการ
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อขอจ้าง ผ่านผู้อ านวยการเจ้าของเรื่อง ส่งให้ส านักอ านวยการกลุ่มงานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดซื้อจัดจ้าง (หมวด 6) 
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถท าได้ 3 วิธี ได้แก่ 

1.1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) 
โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ซึ่งสามารถท าได้ ๒ ลักษณะ 

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา ในกรณีการซื้อการจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทไม่
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
1.2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการซื้อการจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท และสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

1.3) วิธีสอบราคา การซื้อการจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด ในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย 

 
  

หมวด 6 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

 

2. วิธีคัดเลือก 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

หมวด 7 
การจ้างที่ปรึกษา 

1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

2.วิธีคัดเลือก 

3.วิธีเฉพาะเจาะจง 

หมวด 8 
งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

2.วิธีคัดเลือก 

3.วิธีเฉพาะเจาะจง 

4.วิธีประกวดแบบ 
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ขั้นตอนการด าเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

 

 

 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
- ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของ

การประกาศเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หัวหน้างานที่ต้องใช้ = ผู้เบิก 
- หัวหน้าหน่วยพัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย = ผู้สั่งจ่ายพัสดุ 

จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

จัดท าเอกสารซือ้หรือจ้าง 
ด้วยวิธ ีe - market (ข้อ 34) 

จัดท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจ้าง 
เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรฐั (ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซ้ือขอจ้าง 

จัดท าประกาศเผยแพร ่
ในระบบ e-GP /เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และปิดประกาศที่หน่วยงาน (ข้อ 35) 

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e – GP 
เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่ก าหนด 

โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา 30 นาท ีข้อ 37 (2) 

การเสนอราคา 

E-market แบบใบเสนอราคา ข้อ 30 (1) E-market แบบการประมูลอเิล็กทรอนกิส์ ขอ้ 30 (2) 

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e- GP 
เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่ก าหนด 

โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ข้อ 37 (1) 

สิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พจิารณาผู้ชนะ 
การเสนอราคาจากผูท้ี่เสนอราคาต่่าสุด (ข้อ 38) 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาพรอ้มความเห็น 
เสนอตอ่หัวหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหัวหน้าเจา้หน้าที ่(ขอ้ 41) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ีอ านาจอนุมตัิซ้ือหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพจิารณา 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผลการพจิารณาทาง  
e-mail และประกาศผลผู้ชนะ (ข้อ 42) 

ลงนามในสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หรือข้อตกลง ภายหลัง จากพน้ระยะเวลา

อุทธรณ์ผลการพจิารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ้ 
161 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด าเนนิการตรวจรับพัสด ุ

ระเบียบฯ ขอ้ 175-180 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/ทะเบียนควบคุมพสัดุ 

เบิกจ่ายพัสด ุเบิกจ่ายเงนิ 

กรณวีงเงนิเกิน 
5 ล้านบาท 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
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ขั้นตอนการด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 

 

 

- หัวหนา้เจ้าหน้าที่พัสดุ         

- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท่าการ          - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
- ก่าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก 
  วันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท่ารายงาน 
 
 

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ
ผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1)) 
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท่ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ + น่าร่างประกาศอีกครั้ง  
(ข้อ 47 (1)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ขอ้ 21) 

จัดท าเอกสารซือ้หรือจ้าง ด้วยวธิ ีe - bidding (ข้อ 43) 

จัดท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจ้าง 
เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรฐั (ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

น่าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ 
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟงัความคิดเห็น 

(ข้อ 45) 

น าร่างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคา รับฟังความ
คิดเห็น (ข้อ 45+ข้อ 46) 

ระยะเวลาการเผยแพรเ่อกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ 
เพื่อย่ืนขอ้เสนอผา่นระบบ e - GP (ข้อ51) 

ก่าหนดวนั เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้ม)ี 
ก่อนถงึวันเสนอราคา ไม่นอ้ยกวา่ 3 วันท่าการ (ข้อ 52) 

ลงนามในสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
หรือขอ้ตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอทุธรณ ์

ผลการพจิารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนนิการ 

พิจารณาผล (ขอ้ 55) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด าเนนิการตรวจรับพัสด ุ

ระเบียบฯ ขอ้ 175-180 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/
ทะเบียนควบคุมพสัด ุ

 

เบิกจ่ายพัสด ุ

เบิกจ่ายเงนิ 

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ 

ไม่น่าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา 
รับฟังความคิดเหน็ (ข้อ 45 ) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให้น าประกาศเผยแพร ่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ และ
เอกสารประกวดราคา (ขอ้ 48) 

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GP 
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54) 

มีผู้เสนอความเห็น ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

ไม่ปรับปรุง 
ข้อ 57 (2) 

ปรับปรุง 
ข้อ 57 (1) 

คณะกรรมการฯ จัดท่ารายงานผลการพจิารณา
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรฐั

เพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55 (4) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ีอ านาจ 
อนุมตัิซ้ือหรอืจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา 

(ขอ้ 59) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
(ขอ้ 59) 
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ขั้นตอนการด าเนินการด้วยวิธีสอบราคา 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 

 

 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท่ารายงาน 
 
 

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ
ผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ  
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท่ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ + น่าร่างประกาศอีกครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ขอ้ 21) 

จัดท าเอกสารซือ้หรือจ้างดว้ยวธิีสอบราคา  
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 61) 

จัดท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจ้าง 
เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรฐั (ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

น่าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ 
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟงัความคิดเห็น 

(ข้อ 45) 

น ารา่งประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟังความคิดเห็น  
(ข้อ 45+ข้อ 46 อนุโลม) 

ก าหนดวนั เวลาย่ืนขอ้เสนอ  
และการเปิดซองขอ้เสนอ (ขอ้ 61)  

ก าหนดวนั เวลา ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึง
วันเสนอราคา (ถา้มี) (ข้อ 66) 

ลงนามในสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
หรือขอ้ตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอทุธรณ ์

ผลการพจิารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ้ 161 
คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาผล (ขอ้ 
70) ให้น าความในข้อ 55 (2) - (3) มาใช้

โดยอนุโลม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด าเนนิการตรวจรับพัสด ุ

ระเบียบฯ ขอ้ 175-180 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/
ทะเบียนควบคุมพสัด ุ

 

เบิกจ่ายพัสด ุ

เบิกจ่ายเงนิ 

ดุลพินิจของ
หน่วยงาน 

ไม่น่าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา 
รับฟังความคิดเหน็ (ข้อ 62 ) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให้น าประกาศเผยแพร ่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ และเอกสาร
สอบราคา ไมน่้อยกว่า 5 วนัท่าการ (ขอ้ 48) 

รับเอกสารสอบราคา ตามวนัเวลาทีก่ าหนด 

มีผู้เสนอความเห็น ไม่มีผู้เสนอความเห็น 

ไม่ปรับปรุง 
ข้อ 57 (2) 

ปรับปรุง 
ข้อ 57 (1) 

คณะกรรมการฯ จัดท่ารายงานผลการพจิารณา
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรฐั

เพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ 70 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ีอ านาจ 
อนุมตัิซ้ือหรอืจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา 

(ขอ้ 85) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
(ขอ้ 72) 
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2. วิธีการคัดเลือก การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

การจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก 

(ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข) กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต 

จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด  

(ค) กรณมีีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมาย
ได ้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

(ง) กรณเีป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ 
เป็นการเฉพาะ 

(จ) กรณีเป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ 
ระหว่างประเทศ 

(ฉ) กรณีเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของ
รัฐ หรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  

(ช) กรณีเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึง
จะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ขั้นตอนการด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือก 

 

 

-  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

เจ้าหน้าที่จัดท่ารายงานขอซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(ข้อ 74 ประกอบ 22) 

คณะกรรมการซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีคัดเลอืก 
จัดท าหนงัสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ (ข้อ 74 (1)) 

ลงนามในสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอทุธรณ์ผลการคดัเลอืก 

(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 
ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงือ่นไขตาม ม.56 (1) (ค) 

ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ ์(ม. 66 วรรคสอง) 

คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและด าเนนิการพิจารณาผล 
(ข้อ 74 (4)) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
ระเบียบฯ ขอ้ 175-180 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/
ทะเบียนควบคุมพสัด ุ

 

เบิกจ่ายพัสด ุ

เบิกจ่ายเงนิ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน 
ย่ืนข้อเสนอตามวนั เวลา ที่ก าหนด (74 (4)) 

 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ข้อ 77 (อนุโลมขอ้ 42) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ีอ านาจ อนมุัติซื้อหรอืจ้าง 
เห็นชอบผลการพจิารณา ข้อ 77 (อนุโลมขอ้ 42) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ข้อ 77 อนุโลมขอ้ 42) 

กรณีซ้ือ/จ้าง 
ตามมาตรา 56 (1) (ค) (ฉ) 

ไม่ต้องจัดท าแผน  
(พรบ. มาตรา 11 ) 

เชิญชวนไปยัง
ผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไข  
ไม่น้อยกว่า 3 ราย 
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3. วิธีเฉพาะเจาะจง การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดรายใด
รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ
โดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก) กรณีใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี ผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 500,000 บาท) 

(ค) กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศ
ไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ
วิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(จ) กรณีพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้
ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น 
โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่ างประเทศ หรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ 

(ช) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง  
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ขั้นตอนการด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 
 
- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด่าเนนิการ 
(เหมือนวธิีตกลงราคาเดิม) 

จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ขอ้ 21) 

จัดท ารายงานขอซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ขอ้ 78 ประกอบ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

การเชิญชวน / 
เจรจาต่อรอง 

ลงนามในสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
หรือขอ้ตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอทุธรณ ์

ผลการพจิารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ้ 161 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด าเนนิการตรวจรับพัสด ุ

ระเบียบฯ ขอ้ 175-180 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/
ทะเบียนควบคุมพสัด ุ

 

เบิกจ่ายพัสด ุ

เบิกจ่ายเงนิ 

คณะกรรมการฯ จัดท่ารายงานผลการพจิารณา 
ขอ้เสนอ/ตอ่รองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณ ี

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ีอ านาจ  
อนุมตัิซ้ือหรอืจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ้ 81) 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
การจดัซ้ือจัดจ้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง (ขอ้ 81) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จัดท่าหนงัสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัต ิ
ตามทีก่่าหนด (ข้อ 78 (1)) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท)
เจา้หนา้ที่ เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มอีาชีพ

หรือรับจ้างนัน้โดยตรง (ข้อ 79) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซ้ือหรอืจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรฐั (ขอ้ 79) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพจิารณาและเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรฐั  

(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ขอ้ 78(2)) 

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้าง 
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

ไมต้่องจัดท่าแผน  
( พรบ. มาตรา 11 ) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ไม่จ าต้องรอให้พ้นระยะเวลา

อุทธรณ์ (มาตรา 66) 
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เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีการคัดเลือก ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 เกณฑ์ในการคัดเลือก 

(1) การซื้อหรือจ้างเป็นพัสดุที่เป็นมาตรฐาน มี
คุณภาพเพียงพอต่อความต้องการใชง้าน 

ใหพ้ิจารณาเกณฑ์ราคา - ต่ าสุด 
 

(2) การซื้อหรือจ้างเป็นพัสดุที่มีความซับซ้อน 
เทคโนโลยี สูง มีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นต้อง
คดัเลือกพัสดุท่ีมีคุณภาพดี 

ใหพ้ิจารณาเกณฑ์ราคาร่วมกับเกณฑ์อื่น  
– คะแนนสูงสุด  

โดยต้องก าหนดค่าน้ าหนักแต่ละเกณฑ์ใหช้ัดเจน 

(3) การซื้อหรือจ้างท่ีมีการก าหนด spec. ที่ต้อง
ค านึงถึงเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐาน
เดียวกัน 

ใหพ้ิจารณาก าหนดใหม้ีการยืน่ซองข้อเสนอดา้น
เทคนิคแยกต่างหาก 

เพื่อพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อนพิจารณาราคา 

 (ม.65 วรรคหนึ่ง ค านึงถึงประโยชน์ วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงเกณฑ์ราคา และ
เกณฑ์อ่ืนประกอบด้วยคือ ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานสินค้า บริการหลังการขาย พัสดุที่รัฐส่งเสริม 
(อย่างน้อยต้องสร้างนวัตกรรมหรืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน และอ่ืนๆ) 

อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารง
ต าแหน่ง และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้  

วิธีการสั่งซ้ือสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

การจ่ายเงินล่วงหน้า (ข้อ 89-91) การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้คู่สัญญา – กระท ามิได ้
เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจ่าย และก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง ดังนี้ 

ที ่ กรณี หลักเกณฑ์ หลักประกัน 

(1) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกิน 50% ของราคา
ซื้อหรือราคาจ้าง 

ไม่ต้องเรียก 

(2) ก า ร ซื้ อ พั ส ดุ จ า ก ส ถ า บั น ข อ ง รั ฐ ใ น
ต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นใน
ต่างประเทศซึ่ง ต้องด าเนินการผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือ

จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบัน
ของรัฐหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือตามเง่ือนไขที่
ผู้ขายก าหนดแล้วแต่กรณี 

ไม่ต้องเรียก 
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ที ่ กรณี หลักเกณฑ์ หลักประกัน 

วิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ผู้รักษาการตาม
ระเบียบประกาศก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อ
จากผู้ผลิตหรือผู้แทน จ าหน่ายโดยตรงใน
ต่างประเทศให้ 

(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ 
หรือการจัดซื้ อฐานข้ อมูลส า เร็จรูปที่มี
ลกัษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และ
มีก าหนดการออกเป็นวาระดังเช่น วารสาร 
หรือการบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือการใช้
ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบเครือข่าย
สารสนเทศ  

ใหจ้่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่ต้องเรียก 

(4) การซื้อหรือการจ้างโดย 
-วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  
-วิธีคดัเลือก  
-วิธีเฉพาะเจาะจง (นอกจากกรณี  
ตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ข))  

ให้จ่ายได้ไม่เกิน 15 % ของ
ราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ต้อง
ก าหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่าย
ล่ ว งหน้ า ไว้ เป็นเ ง่ือนไข ใน
ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน (แล้วแต่
กรณี) 

คู่สัญญาต้องค้าประกันเงินที่รับ
ล่วงหน้าไปด้วยหลักทรัพย์อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี ้
1. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
2. หนังสือค้าประกัน 
3. หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศ 

ให้หน่วยงานคืนหนังสือค้ า
ป ร ะ กั น ใ ห้ แ ก่ คู่ สั ญ ญ า  เ มื่ อ
หน่ วย งาน ได้ หั ก เ งินที่ ไ ด้ จ่ าย
ล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้าง
ในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  
*** ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัญญาด้วย*** 

(5)  

 

การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเปิด Letter of Credit 
หรือวิธีใช้ Draft กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท หรือจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการ
สั่งซื้อพัสดุ 

ให้จ่ายได้ไม่ถือเป็นการจ่าย 
เงินล่วงหน้า 
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 การจ้างท่ีปรึกษา (หมวด 7) 
เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา หรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้อง

เป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

อ านาจในการสั่งจ้างงานจ้างท่ีปรึกษา (ข้อ 127) 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ค่าจ้างล่วงหน้า (ข้อ 130) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน าหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ า
ประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ
คืนหนังสือค้ าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย 
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน และในสัญญาด้วย  

ส าหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง 
ตามสัญญา และไมต่้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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ขั้นตอนการจ้างท่ีปรึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
จัดท าร่างขอบเขตของงานจา้งที่ปรึกษา (ข้อ 103) 

จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 104) 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา (ขอ้ ๑๐๕-๑๐๖) 

วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ข้อ 109-118) 

- เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารพร้อมประกาศเชิญ
ชวน 
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
สถาบัน เป็นเวลาติดต่อ กัน ไม่น้อยกว่า  5 
วันท าการ 
-กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้าง
ให้ สตง. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้ามมิให้ร่น หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวัน
ก าหนดยื่นซอง 
- ยื่นซองข้อเสนอ 
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบผลประโยชน์
ร่วม พิจารณาคัดเลือกรายที่ต่ าที่สุด และจัดท า
รายงานผลการพิจารณา 
- มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือหลายราย 
แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอ
ผู้อ านวยการยกเลิก หรือ หากมีเหตุสมควร
ด าเนินการต่อให้คณะกรรมการเจรจาต่อรอง 
- รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้อ านวยการให้ความ
เห็นชอบ 

วิธีการคัดเลือก 
(ข้อ 119-123) 

- จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไข ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
- ยื่นซองข้อเสนอ 
- รับซองเฉพาะรายที่คณะกรรมการมี
หนังสือเชิญชวนพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษา 
- เปิดซองข้อเสนอ 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม 
- พิจารณาคัดเลือก 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา  
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ 124-125) 

- จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มี
คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข ให้เข้ายื่น
ซองข้อเสนอ  
- พิจารณาข้อเสนอ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา  

ประกาศผลผู้ชนะ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบยีบฯ ข้อ 161 

คณะกรรมการตรวจรับ  
ด าเนินการตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน 
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 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
อ านาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ 158) 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(๒) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
จัดท าร่างขอบเขตงาน (ขอ้ 139) 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจา้ง (ข้อ 140) 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้าง (ข้อ 141) 

วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ข้อ 145-148) 

- เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารพร้อมประกาศ
เชิญชวน 
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างใน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
กรมบัญชีกลางและสถาบัน เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
-กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร
จ้างให้ สตง. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง
วันก าหนดยื่นซอง 
- ยื่นซองข้อเสนอ 
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบผลประโยชน์
ร่วม พิจารณาคัดเลือกรายที่ต่ าที่สุด และ
จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
- มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือหลาย
ราย แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
ให้เสนอผู้อ านวยการยกเลิก หรือ หากมีเหตุ
สมควรด าเนินการต่อให้คณะกรรมการเจรจา
ต่อรอง 
- รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้อ านวยการ
ให้ความเห็นชอบ 

วิธีการคัดเลือก 
(ข้อ 149-151) 

- จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเง่ือนไข ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
- ยื่นซองข้อเสนอ 
- รับซองเฉพาะรายที่คณะกรรมการมีหนังสอื
เชิญชวนพร้ อมจัดท าบัญชี รายชื่ อที่
ปรึกษา 
- เปิดซองข้อเสนอ 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม 
- พิจารณาคัดเลือก 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา  
 

ประกาศผลผู้ชนะ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ 152-153) 

- จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเง่ือนไข ให้เข้ายื่นซองข้อเสนอ  

- พิจารณาข้อเสนอ 

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา  

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบยีบฯ ข้อ 161 

คณะกรรมการตรวจรับ  
ด าเนินการตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกวดแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ขั้นตอนที่  1 : การประกวดแนวความคิดในการ
ออกแบบ (ข้อ 155 (1)) โดยด าเนินการดังนี้ 
(ก) เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงาน และปิดประกาศ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ย
กว่า 15 วัน 
(ข) และ (ค) เมื่อถึงก าหนดวันเปิดซอง ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่
ก าหนด และตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา พร้อม
ความเห็น เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
(จ) ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกแนวความคิด ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 
และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอทุกราย
ทราบผ่าน e-mail  

ขั้นตอนที่ 2 : การประกวดแบบ (ข้อ 155 (2)) โดย
ด าเนินการดังนี้ 
(ก) ผู้ได้รับคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ทุกรายพัฒนา
แนวความคิดที่เสนอไว้ และส่งแบบก่อสร้างภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมรายชื่อผู้ร่วมสัญญา (ถ้ามี) 
และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ 
(ข) เมื่อถึงก าหนดวันเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกราย แล้วคัดเลือกผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารถกูตอ้ง ครบถ้วน 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แล้วคัดเลือกผูช้นะการประกวด
ที่มีคะแนนคุณภาพสูงที่สุด และจัดล าดับ 
(ค) จัดท ารายงานผลการพิจารณา  
  

ประกาศผลผู้ชนะในการจา้งออกแบบ 
(ข้อ 156) 

แตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจา้งออกแบบงานก่อสร้าง 
พร้อมประกาศเชิญชวน (ข้อ 154) 

ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างพร้อม
ประกาศ ให้ส านักงานอยัการสูงสุดพิจารณา 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจา้งตามข้อ 140 (ข้อ 155) 

ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบยีบฯ ข้อ 161 

คณะกรรมการตรวจรับ  
ด าเนินการตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน 
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 หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒ ที่ได้รับการ
คัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้ค านึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบด้วย  

6. การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา 
 ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา (ข้อ ๑๖๑)  

การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบ เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง 

 อัตราค่าปรับ (ข้อ 162) 
การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (นอกจากการจ้างที่ปรึกษา) 

กรณี ลักษณะ อัตราค่าปรับ 
การซื้อ/จ้าง ที่ไม่ต้องการผลส าเร็จ
ของงานพร้อมกัน 

ก า ห น ด ค่ า ป รั บ เ ป็ น
รายวัน อัตราตายตัว 

ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ (ระบุร้อยละเท่าใด) 

การจ้างที่ต้องการผลส าเร็จของ
งานทั้งหมดพร้อมกัน 

ก าหนดเป็นรายวันเป็น
จ านวนเงินตายตัว 

ในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคา
งานจ้างนั้น (ทั้งสัญญา) แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 
100 บาท (ระบุจ านวนเงินกี่บาทต่อวัน) 
(ค านวณได้ต่ ากว่า 100 บาท ต้องก าหนด 
100 บาท ถ้าค านวณได้มากกว่า 100 
บาท ให้ก าหนดตามที่ค านวณได้) 

งานจ้างก่อสร้างสาธารณูปโภค 
กระทบต่อการจารจร 

ก า ห น ด ค่ า ป รั บ เ ป็ น
รายวัน อัตราตายตัว 

ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่
อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับได้ 
(ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด) 

 การท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา : หากสถาบันเห็นว่าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความ
เสียหายแก่สถาบัน ให้ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจ านวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น 

การก าหนดค่าปรับควรค านึงถึงราคา ระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบต่อการจราจร 
หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  

 การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด : ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลยให้
ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
ก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีก าหนดของราคาท้ังหมด  

ทั้งนี้ ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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กรณีที่เห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องก าหนดค่าปรับนอกเหนือจากที่ก าหนด เนื่องจากถ้าไม่ก าหนด
ค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหาย (เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการ
รับประกันความช ารุดบกพร่องจากการซื้อขายคอมพิวเตอร์) ให้พิจารณาก าหนดอัตราค่าปรับโดยค านึงถึง
ความส าคัญและลักษณะของงานที่จะก าหนด และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเป็นส าคัญ (ข้อ 163) 
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ภายใน 30 วัน นับแต่วนัท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 164) 

การท าสัญญา (มาตรา 93 - 95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ต้องท าสัญญา 
ตามแบบ 

2.จ าเป็นต้องมีข้อความ
ต่างไปจากแบบ 

3.ไม่อาจท าตามแบบ
ได้และจ าเป็นต้องร่าง

สัญญาใหม่ 

4.สัญญาท่ีต้องท าเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

5.การแก้ไขสัญญา  
(ม.97) 

6.ไม่ท าตามแบบ 
ต้องมีข้อตกลงห้ามจ้างช่วง 
(ท้ังหมด/บางส่วน) (ม. 95) 

ภายใต้ข้อตกลงบางส่วน – คู่สัญญา
ไปจ้างช่วงฝ่าฝืนข้อตกลง 

มีสาระส าคัญ 
ตามแบบ 

และไม่ท าให้สถาบัน
เสียเปรียบ 

ให้ท าได้ 

เห็นว่ามีปัญหาอาจ
เสียเปรียบ/ไม่รัดกุม 

ให้ส่งร่างให้ส านัก
อัยการสูงสุดเห็นชอบ

ก่อน  

ให้ส่งร่างให้ส านัก
อัยการสูงสุดเห็นชอบ

ก่อน 

แบบท่ีเคยเห็นชอบ
มาแล้ว  ให้ท าได้ 

ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ และข้อสรุป
สาระส าคัญเป็นภาษาไทย  

เว้นแต่ท าตามแบบ 

 
ไม่ส่งร่าง
ให้ส านัก
อัยการ
สูงสุด

เห็นชอบ
ก่อน 

เห็นว่ามีปัญหาอาจเสียประโยชน์/     
ไม่รัดกุม 

 

ให้ส่งร่างให้ส านัก
อัยการสูงสุดเห็นชอบ

ก่อน  

กรณีไม่ท าตามแบบ ส่วนท่ีแตกต่างจากแบบเป็น
สาระส าคัญหรือผิดพลาดร้ายแรง (ม.104)-สัญญาโมฆะ 

 

ก าหนดค่าปรับการฝ่าฝืน-ไม่น้อยกว่า 10% 
ของวงเงินตามงานจ้างช่วงตามสัญญา 

 

ให้ส่งร่างให้ส านัก
อัยการสูงสุด

เห็นชอบภายหลังได้ 

เห็นชอบ–ผลสมบูรณ์ 

เห็นชอบแต่ให้แก้ไข–
แก้แล้วผลสมบูรณ์ 

 

เห็นชอบแต่ให้แก้ไข–ไม่แก้ไข หรือ
คู่สัญญาไม่ยอมแก้ เป็น

สาระส าคัญหรือผิดพลาดร้ายแรง 
(ม.104)-สัญญาโมฆะ 
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การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97 และข้อ 165) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานรัฐลง
นามในสัญญา/ข้อตกลง 

 

สัญญา/ข้อตกลงเป็น
หนังสือที่ลงนามแล้ว 
จะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ 
(ดุลยพินิจผู้มีอ านาจ
สั่งซ้ือสั่งจ้างอนุมัติ
แก้ไข) (ม. 97) 

1.แก้ไขตามมาตรา 93 
ว ร รคห้ า  ส่ ง สัญญา ให้
ส า นั ก อั ย ก า ร สู ง สุ ด
เห็นชอบภายหลังจากไม่
ท าตามแบบ/แตกต่างจาก
แบบ/ร่างใหม่แล้ว ส านัก
อัยการสูงสุดเห็นชอบ 

2.กรณีจ าเป็นต้องแก้ไข-ไม่
ท าให้หน่วยงานของรัฐเสีย
ประโยชน์ 

3.แก้ไขเพื่อประโยชน์ของ
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ห รื อ
ประโยชน์สาธารณะ 

4.กรณีอื่นตามกฎกระทรวง 

กรณีการแก้ไขท่ีหน่วยงาน
รั ฐ เ ห็ น ว่ า จ ะ มี ปั ญ ห า
ใ น ท า ง เ สี ย ป ร ะ โ ย ช น์
หรือไม่รัดกุมพอให้ส่งร่าง
ให้ ส า นั ก อั ย ก า รสู ง สุ ด
เห็นชอบก่อน (วรรคสอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต้องปฏิบัติ

ตาม
กฎหมาย

งบประมาณ 
หรือที่

เกี่ยวข้อง
ด้วย 

 
ให้ตกลง

ไป
พร้อม
กันด้วย 
(ถ้ามี) 
ในเรื่อง
การเพิ่ม
หรือลด 

ต้องอยู่ในขอบข่าย
วัตถุประสงค์เดิมของ
สัญญา/ข้อตกลงนั้น 

เกี่ยวกับความมั่นคง
แข็งแรง/งานเทคนิค

เฉพาะอย่าง 

โดยต้องเปรียบเทียบใน
เรื่องเหล่าน้ีก่อนแก้ไข 

ระยะเวลาส่งมอบ/
ท างาน 

วงเงิน 

ถ้าลดวงเงิน 

ถ้าเพิ่มวงเงิน
แล้วท าให้

วงเงิน 

มีผลให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติส่ังซ้ือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป 

ไม่ท าให้ ผู้มีอ านาจ
อนุมัติส่ังซ้ือสั่งจ้าง

เปล่ียนแปลง 

ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซ้ือ
สั่งจ้างตามวงเงินรวมใหม่

(สูงขึ้น) เป็นผู้อนุมัติ 

มีอ านาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่ง
จ้างเดิม เป็นผู้อ านุมติ

การเปลี่ยนแปลง 

ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่ง
จ้างตามวงเงินเดิม เป็น
ผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา 

คุณภาพของพัสดุ/
รายละเอียดของงาน 

ราคา 
ผู้มีอ านาจสั่งซ้ือสั่งจ้าง

อนุมัติ 

ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร
ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบ หรือ
สามารถรับรอง แล้วแต่กรณีด้วย (ข้อ 165 ว.2) 
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 กรณียกเว้นไม่ท าสัญญา แต่ท าเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือได้ (มาตรา 96) 

มาตรา 96 
วรรคหน่ึงอนุ 

กรณีที่ได้รับยกเว้นท าข้อตกลงเปน็หนังสือโดยไม่ท าสัญญา หมายเหตุ 

1 วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ค) – เร่งด่วน ไม่มีวงเงิน 
วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) – พัสดุทั่วไป ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 5 แสน 
วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ง) – จ าเป็นใช้ฉุกเฉิน ไม่มีวงเงิน 
วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ฉ) – ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานรัฐ ไม่มีวงเงิน 
จ้างท่ีปรึกษาเฉพาะเจาะจง มาตรา 70 (3) (ข) – ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 5 แสน 

2 การซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานของรัฐ ไม่ดูวงเงินและวิธ ี
3 สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็น

หนังสือ 
ไม่ดูวงเงินและวิธ ี

4 การเช่าที่ผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า – ส่วนท่ี 3 ไม่ดูวงเงินและวิธ ี
5 กรณีอื่น – ยังไม่มี  

มาตรา 96 วรรคสองและกฎกระทรวง 24 ส.ค. 60 – การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย – ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง – ไม่ได้จ ากัดวิธี 

 หลักประกันการเสนอราคา (ข้อ 166) ให้มีหลักประกันการเสนอราคาในกรณีต่อไปนี้ 

กรณีที่ต้องมีหลักประกันการเสนอ
ราคา 

ชนิดหลักประกัน เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

ซื้อหรือจ้างด้วยวิธี E-bidding วงเงิน
ซื้อหรือจ้างเกินกว่า 5 ล้านบาท 

1.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย-ลงวันท่ีที่ใช้
เช็ค/ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันท าการ (ลงวันที่ที่เอาเช็คมาจ่าย หรือ
ก่อนไม่เกิน 3 วันท าการ ไม่รับเช็ควันท่ีล่วงหน้า) 

วันเสนอราคา-ส่งในรูปแบบ PDF File และ
ใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ส่งต้นฉบับมาให้หน่วยงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามวัน เวลาที่ก าหนดวันใดวันหนึ่ง
ภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันเสนอ
ราคา เว้นแต่ ไม่อาจด าเนินการในวันใดได้ 
ให้ก าหนดมากกว่า 1 วันได้แต่ไม่เกิน 5 วัน
ท าการนับถัดจากวันเสนอราคา ต้องระบุไว้
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจน 

3.พันธบัตรรัฐบาลไทย 
4.หนังสือค้ าประกัน บริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ตามรายช่ือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียน อนุโลมใช้ตามแบบของธนาคาร 

2.หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศไทย 

 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
เกินกว่า 5 ล้านบาท 

1.เงินสด  
2.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย-ลงวันท่ีที่ใช้
เช็ค/ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันท าการ 
3.หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
4.หนังสือค้ าประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ตามรายช่ือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียน อนุโลมใช้ตามแบบของธนาคาร 
5.พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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 หลักประกันสัญญา (ข้อ 167) ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น

ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
(๔) หนังสือค้ า ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส าหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ า

ประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือ เป็นหลักประกันสัญญา
ได้อีกประเภทหนึ่ง 

 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (ข้อ 168 - 171) 

ประเภท มูลค่า 

สัญญาที่มรีะยะเวลา
ผกูพนัเกนิ 1 ปี + พัสดุ
นัน้ตอ้งมีการประกนัเพื่อ

ความช ารุดบกพรอ่ง 

หน่วยงานของ
รัฐเป็นผูย้ืน่
ข้อเสนอหรือ

คู่สัญญา 

การคนืหลักประกนัแกผู่้ยืน่
ข้อเสนอ คู่สัญญา หรอืผู้

ค้ าประกนั 

กรณีไม่มารับตาม
ก าหนดส าหรบั

หนังสือค้ าประกนั 

กรณีหนังสือค้ า
ประกนั

อิเล็กทรอนกิส ์

หลักประกันการ
เสนอราคา 

จ านวนเต็มใน
อัตราร้อยละ 5 

ของวงเงิน
งบประมาณ 

 

ไม่ต้องวาง
หลักประกัน 

คืนภายใน 15 วัน นับถัด
จากวัน ท่ี  ผอ .  เห็นชอบ
รายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ
เรียบร้อยแล้ว แต่จะคืนราย
ท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคา
ต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย เมื่อท า
สัญญาหรือข้อตกลง หรือ
พ้ น ข้ อ ผู ก พั น แ ล้ ว  ( พั น
ก าหนดยืนราคา) 

ให้รีบส่งต้นฉบับ
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ/

คู่สัญญาทาง
ไปรษณีย์

ลงทะเบียนโดยเร็ว 
พร้อมแจ้งผู้ค้ า

ประกัน (ธนาคาร/
บริษัทเงินทุน/
บริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์) ทราบ
ด้วย 

ให้คืนแก่ธนาคารผู้
ออกหนังสือค้ า

ประกันฯ ผ่านทาง
ระบบ e-GP 

หลักประกัน
สัญญา 

จ านวนเต็มใน
อัตราร้อยละ 5 
ของราคาพัสดุท่ี
จัดซ้ือจัดจ้าง

ครั้งน้ัน 

- ให้ก าหนดหลักประกันใน
อัตรา 5% ของราคาพัสดุท่ี
ส่ ง มอบ ในแต่ ล ะปี ข อ ง
สัญญา-โดยถือว่าเป็นการ
ค้ า ป ร ะ กั น ต ล อ ด อ า ยุ
สัญญา 

คืนโดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่
เกิน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว (ต้องพ้น
เวลาประกันช ารุดบกพร่อง
ก่อน ไม่ใช่ส่งมอบเสร็จ) 

- หากปีต่อไปราคาพัสดุท่ี
ส่ ง มอบแตกต่ า ง ไป - ให้
ปรับปรุงหลักประกันตาม
อัตราส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไป
น้ันก่อนครบรอบปี 

กรณีสัญญาณไม่มีประกัน
ช ารุดบกพร่อง ให้คืนตาม
อัตราส่วนของพัสดุท่ีได้รับ
มอบไว้แล้ว แต่ต้องระบุไว้
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญ
ชวนและในสัญญาด้วย -  ถ้ า ต้ อ งปรั บ ในทา ง ท่ี

เพิ่มขึ้น และคู่สัญญาไม่น า
หลักประกันมาเพิ่มให้ครบ
ภายใน 15 วันก่อนการส่ง
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ประเภท มูลค่า 

สัญญาที่มรีะยะเวลา
ผกูพนัเกนิ 1 ปี + พัสดุ
นัน้ตอ้งมีการประกนัเพื่อ

ความช ารุดบกพรอ่ง 

หน่วยงานของ
รัฐเป็นผูย้ืน่
ข้อเสนอหรือ

คู่สัญญา 

การคนืหลักประกนัแกผู่้ยืน่
ข้อเสนอ คู่สัญญา หรอืผู้

ค้ าประกนั 

กรณีไม่มารับตาม
ก าหนดส าหรบั

หนังสือค้ าประกนั 

กรณีหนังสือค้ า
ประกนั

อิเล็กทรอนกิส ์

มอบพัสดุงวดสุดท้ายของปี
น้ั น ท่ี ต้ อ ง จ่ า ย ใ ห้ เ ป็ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น ใ น ส่ ว น ท่ี
เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ กรณีท่ี ผอ. เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ ก าหนดสูงกว่า 5% แต่ไม่เกิน 10% ก็ได ้
ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาวางหลักประกันมูลค่าสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา-ให้อนุโลมรับได ้

 หลักประกันผลงาน (ข้อ 173 และข้อ 174) 
การจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดแบ่งการช าระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด และมี

ความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด ให้ก าหนดการหักเงินตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนไม่
ต่ ากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐก าหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องน า
หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาค้ าประกัน
แทนการหักเงิน โดยมีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดก็ได้ 

การจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการช าระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะ
จ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพ่ือเป็นการประกันผลงาน หรือ
จะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง จะก าหนดมาวางค้ าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็
ได ้ทั้งนี ้ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 

7. การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 
 ผู้มีหน้าที่บริหารสัญญา (มาตรา 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

เพื่อรับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลง และการ

ตรวจรับพัสด ุ

องค์ประกอบ องค์ประชุมและ
หน้าท่ีของ คกก. ตรวจรับพัสดุให้

เป็นไปตามระเบียบ 

ค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุดท่ี กค 

0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.ย. 60) 

ผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการบรหิารพสัด ุ

วงเงินเล็กน้อยตาม
กฎกระทรวง  

(ไม่เกิน 100,000 บาท) 

แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ก็ได ้

 

ไม่มสีิทธ์ิไดร้ับค่าตอบแทน  
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“การซื้อหรือจ้างไม่เกิน 500,000 บาท (มาตรา 56 (2) (ข))” กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่คาดหมายไว้ก่อนใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” เป็น “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อหรือจ้าง (ข้อ 175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง (ข้อ 176) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

(ครบองค์ประชุม) 

มติองค์ประชุม :
เห็นว่าไม่ถูกต้อง 

มติองค์ประชุม 
:เห็นว่าถูกต้อง 

มติองค์ประชุม 
:เห็นว่าถูกต้อง
เพียงบางส่วน 

มติองค์ประชุม :
บางคนไม่รับ

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบและสั่งการ 

รับพัสดุ : ถือว่าส่งมอบถูกต้อง ณ 
วันท่ีส่ง  

ท าใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับให้
ผู้ขาย/รับจ้าง 1 และ จนท. 1  

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบและสั่งการ 

สัญญาไมไ่ด้ก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

ท าบันทึกความเห็นแย้ง 

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบและสั่งการ 

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง 

รายงาน หน.หน่วยงานรัฐ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

สั่งการ 

แจ้ง
คู่สัญญา 

ให้รับ 

 

ผู้ควบคุมงาน 
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุงานจ้างก่อสรา้ง 
(องค์ประชุมครบ) 

มติองค์ประชุม : 
เห็นว่าไม่ถูกต้อง 

มติองค์ประชุม : 
เห็นว่าถูกต้อง

ทั้งหมด/เฉพาะงวด 

มติองค์ประชุม : 
เห็นว่าไม่ถูกต้อง 

รายงาน หน.หน่วยงาน
รัฐเพื่อทราบหรือสั่งการ 

ท าใบตรวจรับอย่างน้อย 
2 ฉบับให้ผู้ขาย/รับจา้ง 

1 และ จนท. 1  

รายงาน หน.หน่วยงาน
รัฐเพื่อทราบหรือสั่งการ 

ท าบันทึกความเห็นแย้ง 

รายงาน หน.หน่วยงาน
รัฐเพื่อทราบหรือสั่งการ 

ทราบ 
(ตามมติ) 

สั่งการ 

ไม่รับ 

แจ้ง
คู่สัญญา 
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 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างท่ีปรึกษา/ออกแบบหรือควบคุมงาน (ข้อ 179 - 180) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้ง
การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ และ
เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์ การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

 การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา (มาตรา 102 และข้อ 182) 
การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
 

 
 

เหตุเกิดจากความผิด 
หรือ ความบกพร่อง 
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอัน
ใด ที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดตามกฎหมาย

เหตุอื่น ตามที่
ก าหนดในกฏ

กระทรวง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานจ้างที่ปรึกษา/ออกแบบ/
คุมงาน (องค์ประชุมครบ) 

มติองค์ประชุม : 
เห็นว่าไม่ถูกต้อง 

มติองค์ประชุม : 
เห็นว่าถูกต้อง 

มติองค์ประชุม : 
บางคนไม่รับมอบ 

รายงาน หน.หน่วยงานรัฐ
เพื่อทราบหรือสั่งการ 

ท าใบตรวจรับอย่างน้อย 
2 ฉบับให้ผู้ขาย/รับจา้ง 

1 และ จนท. 1  

รายงาน หน.หน่วยงานรัฐ
เพื่อทราบหรือสั่งการ 

เสนอ หน.หน่วยงานรัฐ
เพื่อสั่งการ 

ท าบันทึกความเห็นแย้ง 

ทราบ 
(ตามมติ) 

สั่งการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

แจ้ง
คู่สัญญา 
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 ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลงหรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างใน
ภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 เหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา 103 และข้อ 183) 
ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิก

สัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
1) เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
3) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
4) เหตุอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดการตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 

ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาได้เฉพาะ  
1) กรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
2) เพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ต่อไป 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (ข้อ 190 - 191) 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามที่

ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพ่ือให้ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านอ่ืน ๆ ด้วยก็ได้ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยให้ค านึงถึงคุณภาพ
และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  

9. การทิ้งงาน 
 การลงโทษผู้ทิ้งงาน (มาตรา 109 และข้อ 192 - 197) 

ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  กรณีปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาพร้อมความเห็น
ของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

กรณีปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ ดังต่อไปนี้ โดยไม่มี
เหตุอันสมควรให้ถือว่ากระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน 

1) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ
หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 

2) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วยที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือนั้น 
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3) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 

4) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

5) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88  

6) การกระท าอ่ืนๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 การเพิกถอนผู้ทิ้งงาน (มาตรา 110 และข้อ 198 - 201) 
ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง 
2) มีการช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 
3) ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  

 

 

 

 

 

 
  

 ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
 ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทางเดียวกัน   

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง   
ซึ่งประกอบด้วย  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพานและท่ อ เหลี่ ยม   และหลั ก เกณฑ์การ คํ านวณราคากลางงาน ก่อส ร้ า งชลประทาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง  จํานวน  
4  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท   
และกรมชลประทาน  ให้ดําเนินการต่อไป  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 3 การใช้งานระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับ 
ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุทธิรัตน์  รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 







หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙๖  
วรรคหนึ่ง  (๕)  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้ในกรณีตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ 
ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ในวงเงิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือตามที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี  และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อรองรับการดําเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร  ได้รับยกเว้นให้จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  โดยไม่ทําตามแบบสัญญาได้  เพื่อให้การจัดงาน
พระราชพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการตามที่คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุ  (กวพ.)  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (กวพ.อ.)   
ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market  :  e - market)  
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bidding  :  e - bidding)  แนบท้ายประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ต่อมา  เม่ือพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับทําให้ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาต้องเป็นกรณีตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกําหนดดังที่กล่าวแล้ว  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องออกประกาศน้ีเพื่อให้หน่วยงาน 
ที่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว  จะได้จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  อันจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างเก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคหน่ึง  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือได้โดยไม่ต้องทําตามแบบสัญญาตามมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙3  
วรรคหน่ึง  บัญญัติว่า  หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙3  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  จึงกําหนดแบบสัญญาโดยความเห็นชอบ

ของสํานักงานอัยการสูงสุด  จํานวน  14  สัญญา  ดังนี้ 
(1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) แบบสัญญาซื้อขาย 
(3) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ 
(4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(5) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
(7) แบบสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 
(9) แบบสัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร 

(10) แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
(11) แบบสัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(12) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน 
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(13) แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
ดังปรากฏรายละเอียดตามแบบสัญญาท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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