คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน

สานักอานวยการ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง

คานา
คู่มือแนวปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐานฉบับนี้ สานักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ สพพ. นาไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้กระบวนงานในการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการเป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ย
การจัดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่ าว
ได้รวบรวมขั้นตอนให้เป็นระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจ แนวทาง ขั้นตอน และ
กระบวนการทางานของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเป็ นเป็ นมาตรฐานเดีย วกัน โดยมุ่งเน้ นการเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชนให้ มากที่ สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในการใช้ จ่ า ยเงิ น มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานและมี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกัน
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สานักอานวยการ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (คัดเลือกผู้ขาย)
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขตของงาน
3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ Flow Chart
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4.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ Flow Chart
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ Flow Chart
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9) ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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เอกสารอ้างอิง
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ประกาศและหนังสือเวียน 31 ฉบับ

บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132 มาตรา)
1.2 กฎกระทรวงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (9 ฉบับ)
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(10 หมวด 223 ข้อ)
1.4 ประกาศ และ หนังสือเวียน
รายละเอียดตามภาคผนวก
2. คานิยาม
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.2 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
(1) สิ น ค้า ได้แก่ วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน สิ่ งปลู กสร้าง และทรัพย์สิ นอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่ รวมอยู่ใน
สินค้านั้นด้วย แต่มูลค่างานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า "สินค้า” นั้น
(2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้ างลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ การรั บ ขนในการเดิน ทางไปราชการ หรือไปปฏิ บั ติงานของหน่ ว ยงานของรัฐ งานจ้างที่ ป รึก ษา งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) งานก่อสร้ าง ได้แก่ งานก่อสร้ างอาคาร งานก่ อสร้างสาธารณู ปโภค หรือสิ่ งปลู กสร้างอื่นใด และ
การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกัน กับอาคาร สาธารณูปโภค
หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งนั้ น รวมถึ ง งานบริ ก ารที่ ร วมอยู่ ใ นสิ น ค้ า นั้ น แต่ มู ล ค่ า ของงานบริ ก ารต้ อ งไม่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า
“งานก่อสร้าง” นั้น
อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทาการ โรงพยาบาล
โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่ างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถั งน้า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน
สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้า
การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน
หรือเหนือพื้นดิน
(1)

(4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือ
แนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ
(5) งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุ มงานก่ อสร้าง ได้ แก่ งานจ้ างบริการจากบุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติ บุ คคล
เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(6) การดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.3 การบริการพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ
2.4 ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับการเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึง่ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรื อ (3)
ให้ ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ
(6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
2.5 เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธี ก ารงบประมาณ หรื อ กฎหมายว่ าด้ ว ยการโอนงบประมาณ เงินซึ่ งหน่ วยงานของรัฐได้ รับไว้ โดยได้ รับอนุ ญ าต
จากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์
อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และ
ให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.6 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

(2)

2.7 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.8 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
3. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 คุ้มค่า หมายถึง มีคุณลักษณะตอบสนองตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีราคาเหมาะสม
3.2 โปร่งใส หมายถึง เปิดเผยข้อมูล เปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีระยะเวลาเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ
3.3 ตรวจสอบได้ หมายถึง เก็บข้อมูลเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบ
3.4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกาหนดเวลาที่เหมาะสม และ
มีการประเมินผล
4. การเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ห้ ามมิ ให้ ห น่ วยของรั ฐ เปิ ดเผยข้อมู ล ของผู้ ยื่น ข้อเสนอในส่ ว นที่ เป็ นสาระส าคั ญ และเป็ น ข้อมู ล ทางเทคนิ ค
ของผู้ ยื่ น ข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือการดาเนินการตามกฎหมาย

(3)

บทที่ 2
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (คัดเลือกผู้ขาย)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้านพัส ดุมีความรู้ความเข้าใจ แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการทางานของ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ เป็น ไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการจั ดซื้อ จั ดจ้ างภาครั ฐ ซึ่งเป็น มาตรการหนึ่ งเพื่ อป้ องกัน ปัญ หาการทุจ ริตและประพฤติ มิช อบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. ขอบเขตของงาน
งานจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศ และ หนังสือเวียนต่างๆ
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1) สารวจความต้องการ
(2) จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ตรวจสอบเกณฑ์ คุณลักษณะและรูปแบบรายการของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(5) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ/จัดทาในระบบ e-GP
(6) จัดทาสัญญา/หรือข้อตกลง
(7) บริหารสัญญา
(8) ตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กาหนด
(9) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุจัดทารายงานผลเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
(10) ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
(4)

Flow Chart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สารวจความต้องการ

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(กาหนดเวลาและงบประมาณ)
ตรวจสอบเกณฑ์ คุณลักษณะและรูปแบบ
รายการของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ถูกต้อง
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอ
ผู้อานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณา

ถูกต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ/e-GP
จัดทาสัญญา/หรือข้อตกลง
บริหารสัญญา
ตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กาหนด
ไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุจัดทา
รายงานผลเสนอผู้อานวยการ สพพ. เพื่อพิจารณา

ถูกต้อง
ส่งเรื่องให้ฝ่ายการเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน

(5)

4. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1 การจัดซื้ อจั ด จ้ างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) หมายถึง การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ ง
ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็ นสิ นค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ไว้ ในระบบข้ อ มู ล สิ น ค้ า (e-catalog) โดยให้ ด าเนิ น การในระบบประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
การจัดทาเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding
(1) ให้ เจ้ าหน้ าที่จั ดทาร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กาหนด
(2) การทาเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจาเป็นต้องมีข้อความ หรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบที่ คณะกรรมการนโยบายฯ กาหนด โดยมีส าระสาคัญ ตามที่กาหนดไว้ ในแบบ และไม่ทาให้ หน่ วยงานของรัฐ
เสี ย เปรี ย บก็ ให้ กระท าได้ เว้น แต่ หั วหน้า หน่ว ยงานของรัฐ เห็น ว่าจะมีปั ญ หาในทางเสี ย เปรียบหรือ ไม่รัด กุ มพอก็ ให้ ส่ ง
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ดังกล่าวไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
(3) การกาหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ให้ กาหนดเป็นวัน
ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกาหนดเป็นวัน เวลา ทาการ เท่านั้น
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
(4) การจัดหาที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกาหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนาตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
น าเสนองานให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก าหนดให้ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอน าตั ว อย่ างพ ัส ดุ นั้ น มาแสดงเพื่ อ ทดลอง หรื อ ทดสอบ
หรือนาเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
(5) กรณี การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งใดที่ก าหนดให้ ต้อ งมีเอกสารหรือ รายละเอียดในส่ ว นที่
เป็น สาระสาคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสาร
หรือรายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่น ข้อเสนอในการนาเข้าระบบให้หน่วยงานของรัฐ
กาหนดให้ ผู้ยื่ น ข้อเสนอนาเอกสารหรือรายละเอียดนั้น พร้อมสรุปจานวนเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ ง
ณ ที่ทาการของหน่ ว ยงานของรัฐในภายหลั ง โดยให้ ล งลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราส าคัญ ของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) กากับในเอกสาร หรือรายละเอียดนั้นด้วย
(6) การกาหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนาตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือนาเสนอ
งาน หรือนาเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นวันใดวันหนึ่ง ภายใน 5 วันทาการ นับถัด
จากวันเสนอราคา เว้นแต่การดาเนินการที่ ไม่อาจดาเนินการ วันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากาหนด
มากกว่า 1 วันได้ แต่จานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทาการนับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
(6)

การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้ ส าธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี ความเห็ น
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
(1) การจั ด หาพั ส ดุ มี ร าคาเกิ น 500,000 บาท แต่ ไ ม่ เกิ น 5,000,000 บาทให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ส่วนราชการที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
(2) การจัดหาพัสดุมีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการนาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ห น่วยงานและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
การประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯ ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
กรณี ที่ มีผู้ มีความคิดเห็ น ให้ หั วหน้ าเจ้ าหน้าที่ร่วมกับผู้มีห น้าที่รับผิดชอบจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรือ จ้ างพิ จ ารณาว่าสมควรด าเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไขหรื อไม่
โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณี พิจ ารณาแล้วเห็ น ว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทารายงานพร้อมความเห็นและ
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ น าร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ ป รั บ ปรุ งดังกล่ าวเผยแพร่ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบั ญชี กลางและ
ของหน่ วยงานของรั ฐอี กครั้ งหนึ่ ง เป็ น เวลาติ ดต่ อกั นไม่ น้ อยกว่า 3 วั นท าการ และให้ หั ว หน้ าเจ้ าหน้ าที่ แ จ้งผู้ มี
ความคิดเห็น ทุกรายทราบเป็นหนังสือ
(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีป ระกวด
ราคาอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ให้ หั ว หน้ าเจ้ าหน้ าที่ จั ดท ารายงานพร้อมความเห็ น เสนอหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ เพื่ อขอ
ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)
วงเงินที่จัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ
(ให้คานึงถึงระยะเวลาในการให้ ผู้ประกอบการ
เตรียมจัดทาเอกสาร เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย)

(1) เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
(3) เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
(4) เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป

ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
ไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ
ไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ

(7)

- หากหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ กาหนดรายละเอีย ดของประกาศหรือ เอกสารซื้ อ หรือ จ้างด้ว ยวิธี ป ระกวดราค า
อิเล็ กทรอนิ กส์ ห รือขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่จ ะซื้ อ หรือจ้างไม่ถูกต้ องหรือ
ไม่ ค รบถ้ ว นในส่ ว นที่ เป็ น สาระส าคั ญ ตามแบบที่ ค ณะกรรมการนโยบายก าหนดไม่ ว่ า ทั้ งหมดหรื อ แต่ บ างส่ ว น
ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดาเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นแล้วดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
- เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กาหนดโดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว เมื่อถึงกาหนดวัน
เสนอราคาห้ า มมิ ใ ห้ ร่ น หรื อ เลื่ อ นหรื อ เปลี่ ย นแปลงก าหนดวั น เสนอราคาหรื อ รั บ เอกสารการยื่ น เสนอราคา
นอกเหนือจากกรณีที่ได้กาหนดไว้
หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(1) จั ดพิมพ์ ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่ านทางระบบจานวน 1 ชุด
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี)
หรือพิจารณาการนาเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายหรือเอกสาร หรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่
ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน และยื่ น เอกสารเสนอราคา ครบถ้ว น ถูก ต้อ ง มีคุ ณ สมบั ติ และข้อ เสนอทางด้ านเทคนิ ค
หรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้
(3) คณะกรรมการอาจสอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม จากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดก็ ได้ แ ต่ จ ะให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กาหนดให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเทคนิ คหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดในส่วนที่ มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

(8)

Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding (ข้อ 43)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วัน
- กาหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก
วันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงในเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45)

ไม่นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45)

นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น
(ข้อ 45 + ข้อ 46)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ให้นาประกาศเผยแพร่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ข้อ 48)

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น
ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียม
เอกสารฯ เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ 51)
กาหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ (ข้อ 52)

ไม่ปรับปรุง
ตามข้อ 47 (2)

ปรับปรุง
ตามข้อ 47 (1)

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
ตามข้อ 47 (1)
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงาน
พร้อมความเห็น รวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ + นาร่างประกาศอีกครั้ง
ตามข้อ 47 (1)

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54)
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ดาเนินการพิจารณาผล (ข้อ 55)
คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55 (4)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59)

มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น

ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา (ข้อ 59)

(9)

ลงนามในสัญญาตามที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด หรือข้อตกลง
ภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณา
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

4.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีค ัดเลื อก หมายถึง การที่ห น่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้ อเสนอเว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
หน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้วิธีคัดเลือก ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะพิเศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมีจานวนจากัด
(ค) กรณี มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ ต้ อ งใช้ พั ส ดุ นั้ น อั น เนื่ อ งมาจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ไม่ อ าจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) กรณีพัสดุที่มีลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(จ) กรณีพัสดุที่จาเป็นต้องจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการผ่านองค์กรระหว่างประเทศ
(ฉ) กรณีเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือเกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงของประเทศ
(ช) กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(ซ) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
การดาเนินการ
เมื่ อ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ชอบรายงานขอซื้ อ ขอจ้ างให้ ค ณะกรรมการซื้ อ หรือ จ้ างโดยวิธีคั ด เลื อ ก
ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไม่น้อยกว่า
3 ราย ให้ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ เว ้น แต่ ในงานนั้ น มี ผู้ ป ระกอบการที่ ม ีคุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ก าหนดน้ อ ยกว่ า 3 ราย
โดยให้ ค านึ ง ถึ ง การไม่ ม ี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มก ัน ของผู้ ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอพร้ อ มจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ป ระกอบการ
ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
(2) การยื่ น ซองข้ อ เสนอและการรั บ ซองข้ อ เสนอให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งผนึ ก ซองจ่ า หน้ า ถึ งประธาน
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้นและส่งถึงหน่วยงานของรัฐ ผู้ดาเนินการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรง
ต่อหน่ วยงานของรัฐ พร้อมรับ รองเอกสารหลั กฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่ าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
(3) เมื่อถึงกาหนดวันเวลาการรับซองข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการ
ได้ มี ห นั ง สื อ เชิ ญ ชวนเท่ า นั้ น พร้ อ มจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ม ายื่ น ข้ อ เสนอ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลารั บ ซองข้ อ เสนอ
ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติ มจากผู้ยื่นข้อเสนอ
เว้นแต่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจาเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นาตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนาเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนาเอกสารหรือรายละเอียด
มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
(10)

(4) เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดาเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐานต่ างๆ ของผู้ ยื่ น ข้อ เสนอทุ ก ราย แล้ ว ให้ ก รรมการทุ กคนลงลายมื อชื่ อ ก ากั บ ไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นาความในระเบียบข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับ
กับ การดาเนิ น การพิจ ารณาคัดเลือกผู้ ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม
หากปรากฏว่ามีผู้ ยื่ น ข้อเสนอเพี ย งรายเดีย วหรือมีผู้ ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
หนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียวให้คณะกรรมการดาเนินการตามระเบียบข้อ 56 โดยอนุโลม
(5) ในกรณี ที่ไม่มีผู้ ยื่น ข้อเสนอหรื อมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื อเชิญ ชวนให้ เสนอ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ยกเลิ ก การคั ด เลื อ กครั้ ง นั้ น และจะด าเนิ น การใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (ก) ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา
โดยให้ดาเนินการตามระเบียบข้อ 57 หรือ ข้อ 58 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
(6) ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถดาเนินการตามปกติได้ให้คณะกรรมการ
แจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคาแล้ว
ให้ คณะกรรมการพิ จารณาคั ดเลื อกข้ อเสนอด้ านเทคนิ คที่ ดี ที่ สุ ดแล้ วจั ดล าดั บ หลั งจากนั้ นให้ เชิ ญ ผู้ ที่ ยื่ นข้ อเสนอ
ด้ านเทคนิ คที่ ดี ที่ สุ ดมายื่ น ข้ อเสนอด้ านราคาและเจรจาต่ อรองราคาที่ เหมาะสม หากเจรจาไม่ ได้ ผ ลให้ เจรจากั บ
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอด้ านเทคนิ คที่ ดี ที่ สุ ดรายถั ดไป หากด าเนิ นการไม่ ได้ผลให้ เสนอความเห็ นต่อหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ
ผ่ านหั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อพิ จารณายกเลิ กการจ้างใน ครั้งนั้ นและจะสั่ งให้ ด าเนิ นการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ทั้งนี้ให้นาความในระเบียบข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม
ทั้ งนี้ เมื่ อหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐให้ ความเห็ นชอบรายงานผลการพิ จารณา และผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ สั่ งซื้ อ
สั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ ผู้ เสนอราคาทุ ก รายทราบ และให้ ป ระกาศผลผู้ ช นะการเสนอราคาในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบั ญชีกลางและหน่ วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
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Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 103)
จัดทารายงานขอจ้างที่ปรึกษา
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 104)
พร้อมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 105)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่พัสดุขอรายชือ่ ที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังมอบให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างฯ (ข้อ 119)
เจ้าหน้าที่พัสดุขอรายชือ่ ที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังมอบให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างฯ (ข้อ 119)
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จัดทาหนังสือเชิญชวน
ไปยังบริษัทที่ปรึกษา (ข้อ 120 (1))
ที่ปรึกษาได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา ทีก่ าหนด (ข้อ 120 (3))
คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดาเนินการพิจารณาผล (ข้อ 120 (4))
คณะกรรมการฯ ดาเนินการพิจารณาผล (ข้อ 120 (5) – (7))
คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขอความเห็นชอบ ตามข้อ 120 (8), 121 - 122
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 123)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก (ข้อ 123) , (ม. 117)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจาก
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161
ยกเว้น การจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค) ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม. 66 วรรคสอง)
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4.3 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยเฉพาะเจาะจง หมายถึ ง การที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ เชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
(ค) กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือมีผู้ประกอบการเพียง
รายเดียวในประเทศไทย และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) กรณีมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ หรือโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) กรณีเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็นต้องทาการจัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
(ฉ) กรณี เป็ น พั ส ดุที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ว ยงานของรัฐ องค์ การระหว่างประเทศ หรือ หน่ ว ยงานของ
ต่างประเทศ
(ช) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
การดาเนินการ
ให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีคุณ สมบัติตามที่กาหนดให้
เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) (ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว
แต่ไม่มีผู้ ยื่ น ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้ น ไม่ได้รับ การคัดเลื อก) ให้ เชิญ ผู้ ประกอบการที่มีอาชีพ ขายหรือรับจ้างนั้ น
โดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อ หรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี)
ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(2) กรณี พั ส ดุ ต ามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) (การจัด ซื้ อ จั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการที่ คุ ณ สมบั ติ โ ดยตรง
เพียงรายเดียว และกรณีที่เป็นพัสดุที่มีความจาเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรค
ติดต่ออัน ตราย และการดาเนิ น การโดยวิธีป ระกาศเชิญ ชวนทั่วไปหรือวิธี คัดเลื อกอาจก่อให้ เกิดความล่าช้าหรือ
เสียหายอย่างร้ายแรง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นข้อเสนอ หากเห็นว่าราคา
ที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะทาได้
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(3) กรณี ตามมาตรา 56 (2) (จ) (กรณี จ าเป็ นต้ องท าการจัดซื้อ จัดจ้างเพิ่ มเติมหรือต่อเนื่อ งจากพั ส ดุที่ ได้
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ
เพื่ อ ขอให้ มี การซื้อ หรื อจ้ างตามรายละเอี ย ด และราคาที่ ต่ ากว่าหรือ ราคาเดิ ม โดยคานึ งถึ งราคาต่อ หน่ ว ยตาม
สัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(4) กรณี ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) (เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ) ให้ดาเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(5) กรณี ตามมาตรา 56 (2) (ช) (เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ) ให้เชิญ
เจ้าของที่ ดิน หรื อสิ่ งปลู กสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ น ว่าราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้ องถิ่น หรือ
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
- กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่ เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพขายหรือรับ จ้างนั้ น โดยตรง แล้วให้ หั วหน้าเจ้าหน้าที่ ซื้อหรือจ้างได้ ภ ายในวงเงินที่ได้รับความเห็ นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- ส าหรั บ กรณี ข้ างต้ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ งด่ ว น ไม่ อ าจคาดหมายได้ และด าเนิ น การตามปกติ ได้ ทั น
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ งานนั้ น ด าเนิ น การไปก่ อ นแล้ ว รี บ รายงานขอความเห็ น ชอบต่ อ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ และเมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า รายง านดั ง กล่ า ว
เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
- ในกรณี ห น่ ว ยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทาการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
(6) กรณี จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกั บค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
10,000 บาท ให้ เจ้าหน้ าที่ห รือผู้ที่ได้รับ มอบหมายดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความ
เห็ น ชอบ พร้ อมด้ว ยหลั ก ฐานการจั ดซื้อ จั ดจ้ างนั้ น เสนอต่ อหั ว หน้าหน่ วยงานของรัฐ ภายใน 5 วั น ท าการถัด ไป
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าวเป็นหลักฐานในการ
ตรวจรับโดยอนุโลม (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561)

(13)

Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 78 ประกอบ 22)

ยกเว้น กรณีซื้อหรือจ้างตาม
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
ไม่ต้องจัดทาแผน (พรบ. มาตรา 11)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง

การเชิญชวน/
เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือผู้รับจ้างนัน้
โดยตรง (ข้อ 79)

กรณีตาม ม. 56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดทาหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการทีม่ ีคุณสมบัติตามทีก่ าหนด (ข้อ 78 (1))

- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการ (เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม)

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

หัวหน้าเจ้าหน้าทีซ่ ื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79)

คณะกรรมการฯรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(อนุโลมข้อ 55 (4) ประกอบ ข้อ 78 (2))
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ ีอานาจซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ 81)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก (ข้อ 123) , (ม. 117)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

(14)

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จาเป็นต้อง
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์
(มาตรา 66)

5. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอสาหรับการซื้อหรือจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพดี เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้ใช้เกณฑ์ราคาโดยคัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุดเป็นผู้ชนะ
(2) การซื้ อหรื อจ้ างพั สดุ ที่ มี ความซั บซ้ อน มี เทคโนโลยีสู ง หรือมี เทคนิ คเฉพาะ จ าเป็ นต้ องคั ดเลื อกพั สดุ มี
คุณภาพดี ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ชนะ หากไม่อาจเลือกเกณฑ์อื่นประกอบ และจาเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวให้ใช้เกณฑ์ราคา
(3) การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐ
กาหนดเป็ นเงื่อนไขให้มีการยื่ นข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้พิ จารณาคัดเลื อก
ผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด แล้วให้ พิจารณา
ตาม (1) หรือ (2)
เกณฑ์อื่นที่ใช้พิจารณาประกอบเกณฑ์ราคา มีดังนี้
(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(3) บริการหลังการขาย
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กาหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
(7) เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
อานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่เกิน 200,000,000 บาท
ไม่เกิน 100,000,000 บาท
ไม่เกิน 50,000,000 บาท

(15)

ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
เกิน 200,000,000 บาท
เกิน 100,000,000 บาท
เกิน 50,000,000 บาท

6. การอุทธรณ์
6.1 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจั ดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้ อ
จั ด จ้ า งพั ส ดุ ในกรณี ที่ เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนด
ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรือ ประกาศที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เป็ น เหตุ ให้ ต น
ไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
6.2 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
6.2.1 การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ เกณฑ์ ที่ ใช้ ใ นการพิ จ ารณาผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
พระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
6.2.2 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2.3 การละเว้ น การอ้ า งถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่ อ อกตาม
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ในส่ วนที่ เกี่ย วข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญ ชวนของ
หน่วยงานของรัฐ
6.2.4 กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
6.3 การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุ ทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ ต้องใช้ถ้อยคาสุภาพและระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ในกรณีที่
เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกาหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่น
ด้วยก็ได้
6.4 ให้ ผู้ มีสิท ธิอุทธรณ์ ยื่น อุทธรณ์ ต่อหน่ว ยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทาการนับ แต่วัน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
6.5 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณี ที่เห็ น ด้ว ยกั บ อุท ธรณ์ ก็ให้ ดาเนิ น การตามความเห็ นนั้ น ภายในกาหนดเวลา ในกรณี ที่ ห น่ วยงานของรัฐ
ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ครบกาหนด
6.6 เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกาหนดนั้น ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบกาหนดังกล่าวและ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ส่งให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ดาเนิ น การให้ มี การจั ด ซื้อ จั ด จ้ างใหม่ ห รือเริ่ม จากขั้น ตอนใดตามที่ เห็ น สมควร ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ
เพื่อ ทาการจั ด ซื้อจั ดจ้ างต่ อไปการวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ ให้ เป็น ที่สุ ด ในกรณี ที่ พ้น กาหนด
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง
และให้ คณะกรรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์ แจ้งผู้ อุทธรณ์ และผู้ ช นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ได้รับการคัดเลื อกทราบ
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พร้อมกับ แจ้งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐทาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ ผู้ ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องร้องคดีดัง กล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่
หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
7. การร้องเรียน
7.1 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรือ ประกาศที่ อ อกตามกฎหมายความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริห ารพั สดุภ าครัฐ มีสิ ทธิร้องเรียนไปยังหน่ว ยงานของรัฐ นั้นหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ก็ได้ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แล้วแต่กรณีก็ได้
7.2 การยืน่ ข้อร้องเรียน ต้องดาเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติ
ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการที่ กาหนดในกฎหมายว่าด้ว ยการจัดซื้ อจัด จ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
7.3 การร้องเรียนต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคลต้องลงลายมือ
ชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียน
ต้องใช้ถ้อยคาสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุให้แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
7.4 ในกรณี ที่ ห น่ วยงานของรัฐได้รับ เรื่องร้องเรียน ให้ ห น่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้ แล้ วเสร็จ
โดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
7.5 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
ข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย
7.6 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
7.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกาหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการ
8. อื่นๆ
8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบฯ ข้อ 190 – 191
8.2 การลงโทษผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 192 – 197
8.3 การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 198 – 201
8.4 บทกาหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 120
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9. ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (คัดเลือกผู้ขาย)
การดาเนินการยื่นคาขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากาหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน
เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การเปิดตรวจสินค้าหรือบริการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคาขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ
รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่าน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ประกอบการบางราย
ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ อนุญาต หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ และมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การสืบราคาที่กาหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
ในการกาหนด TOR การจัดชื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกาหนดขอบเขต
ของงาน หรือ เนื้ องาน ที่เกิน ความจาเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่ วนนี้
สูงเกินจริง โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุอาจมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง
เพื่ อประโยชน์ ในการเบิ กค่ าเบี้ ย ประชุ ม หรื อมี การถ่ ว งเวลาในการเรี ยกรั บ ทั้ งที่ ไม่ มี ป ระเด็ น ที่ เป็ น
สาระสาคัญ
การกาหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ
ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นาวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้
ผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วงมาทางานแทน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
มีการล็อกสเปควัสดุที่ทาให้ไม่เกิดการแข่งขัน
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบที่หน่วยงานกาหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนาไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มีการประสานกับ บริษัท หรือผู้ ที่จะมาเป็นคู่ สั ญ ญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อ กาหนดคุณ ลั กษณะสิ นค้าหรือ
ขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งไม่มีการกาหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนาร่าง TOR ดังกล่าวมาให้หัวหน้า
หน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตงาน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
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เอกสารอ้างอิง (1)
(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) กฎกระทรวง จานวน 9 ฉบับ
1) กาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ. พ.ศ. 2560
2) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
3) กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
4) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
5) กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
6) กาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
7) กาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8) กาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
9) กาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2563
(4) ประกาศ และหนังสือเวียน จานวน 31 ฉบับ
1) การดาเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
2) การตีความนิยามคาว่า ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
3) การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
4) การอนุมัติยกเว้นการกาหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
5) แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง พ.ศ. 2562
6) คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง พ.ศ. 2562
7) ซ้อมความเข้าใจการกาหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กาหนด
8) ซ้อมความเข้าใจการกาหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กาหนด
9) ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
10) ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
11) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อ 79
12) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พรบ. 2560
13) ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีแปรสภาพนิติบุคคล
14) แนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
15) แนวทางการปฏิบัติในการนาหลักประกันการเสนอราคามาเป็นหลักประกันสัญญา

เอกสารอ้างอิง (2)
16) แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม
17) แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ
18) แนวทางปฏิบัติกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กค.2560
19) แนวทางปฏิบัติการดาเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาตาม พรบ.
มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
20) แนวทางปฏิบัติในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกาหนดผลงานฯ
21) แนวทางปฏิบัติในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกาหนดผลงาน
22) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย
23) แนวทางปฏิบัติในการจัดทาสัญญาภายใต้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
24) แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
25) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบบุคคลหรือคณะกรรมการ
26) หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
27) การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28) การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบ กค. 2560 ข้อ 183
29) การกาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชารุดบกพร่องก่อนการคืน
หลักประกันสัญญา
30) ประกาศ สพพ. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง พ.ศ. 2561
31) ประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ พ.ศ. 2563

