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การใช้บงัคบั 
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ระเบียบ 35 :  

ส่วนราชการ  
การพสัด ุ

 เงินงบประมาณ เงินกู้ 

เงินช่วยเหลือ 

ระเบียบ 49 :  

ส่วนราชการ 

รฐัวิสาหกิจ  

หน่วยงานอ่ืนของรฐั  

การพสัด ุ

(เฉพาะการซ้ือ การจ้าง 

การเช่าสงัหาริมทรพัย)์ 

 ส่วนราชการ :  

เงินงบประมาณ เงินกู้  

เงินช่วยเหลือ 

รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานอ่ืน

ของรฐั : เงินท่ีหน่วยงานใช้

ในการจดัซ้ือจดัจ้าง 

ประกาศสาํนัก

นายกรฐัมนตรีฯ :  

ส่วนราชการนําร่อง 

การพสัด ุ

(เฉพาะการซ้ือ การจ้าง 

การเช่าสงัหาริมทรพัย)์ 

เงินงบประมาณ เงินกู้  

เงินช่วยเหลือ 



การ 

แลกเปล่ียน 

การเช่า 

การจา้ง 

ออกแบบ 

ควบคมุงาน 

การจา้ง 

ท่ีปรึกษา 

การจา้ง 

การซ้ือ 

การ 

จดัทาํเอง 

การพสัด ุ
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การซือ้ทุกชนิดที่มีการตดิตัง้ ทดลอง และบริการอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง 

        ตามมติ  ครม .  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              
ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 กําหนดห้ามมิให้ส่วนราชการ
ระบุยี่ห้อสินค้าที่จะซ้ือ หรือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใด
ยีห้่อหน่ึง 
ข้อยกเว้น  เว้นแต่เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัด 
ทางเทคนิคทีจ่ําเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ ตามระเบียบฯ ข้อ 23 (6) 
ดังน้ัน  ในกรณีจําเป็นต้องระบุยี่ห้อ ควรใช้วิธีพิเศษ จะใช้สอบราคาหรือ
ประกวดราคามไิด้ 

การซ้ือโดยระบุยีห้่อสินค้าได้หรือไม่?  
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      การจ้าง  :  การจ้างทําของ การรับขนตาม ปพพ.  และ 

การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของ 

ส่วนราชการการรับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้าง 

ที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้าง

แรงงาน 
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1. งานเคล่ือนย้ายอาคาร 

2. งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรือ้ถอนและงานซ่อมแซม 
ซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องมีการควบคุม  
และดแูลการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้างตลอดเวลาดาํเนินการ
ตามความเหมาะสม 

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

 

 

  - งานก่อสร้างตามหลักทั่วไปที่มีกฎหมาย ระเบียบ  

มตคิณะรัฐมนตรีหรือหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องอ้างองิได้  
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สาํนักมาตรฐานการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 
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แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ 

 

การจดัซ้ือ 

จดัจ้าง 

 

 

การเตรียมการ 

จดัซ้ือจดัจ้าง 

 

การกาํหนด

ความต้องการ

และการขอ

งบประมาณ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

 

การบริหาร

สญัญา 

 

ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 

 

การควบคมุและ

จาํหน่ายพสัด ุ

 

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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ระยะท่ี 1 การกาํหนดความตอ้งการและการของบประมาณ 

 การกาํหนดความตอ้งการ  มี 2 ประเภท คือ 

• ความตอ้งการในลกัษณะนโยบาย เช่น การสรา้งเขือ่น การสรา้งถนน        
การสรา้งอาคารสาํนกังาน ฯลฯ  

• ความตอ้งการในลกัษณะเพือ่ใชใ้นการปฏบิติังานปกติ เช่น การจดัซื้ออปุกรณ์
สาํนกังาน การจา้งเหมาทาํความสะอาด การจดัซื้อเพือ่ทดแทนของเดมิ ฯลฯ 

 การของบประมาณ 
เม่ือหน่วยงานรวบรวมความตอ้งการได ้ท ัง้ในส่วนของนโยบาย และ 
เพือ่ใชใ้นการปฏบิติังานปกติแลว้ กจ็ะตอ้งของบประมาณประจาํปี 

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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 ก่อน พรบ. งบประมาณรายจา่ยประจาํปี จะผ่านการพจิารณาจากรฐัสภา 
ส่วนราชการยงัไม่ทราบยอดเงนิ สามารถเตรยีมการในเรื่องภายใน
หน่วยงาน ดงันี้ 

• จดัเตรยีมรา่งขอบเขตของงาน (Terms of reference : Tor) : 

สาระสาํคญั ไดแ้ก ่รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ (Specification)  

หรอืรายละเอยีดของงานทีจ่ะจา้ง  แบบรูปรายการละเอยีด (กรณี

งานกอ่สรา้ง) คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา  เง่ือนไขทีส่าํคญัในการ

จดัซื้อจดัจา้ง  และ ราคากลาง  

•  จดัเตรยีมประกาศจดัซื้อจดัจา้ง และเอกสารตา่งๆ 

ระยะท่ี 2 การเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้ง 
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             เม่ือส่วนราชการ  

  ตอ้งดาํเนนิการ  : 

 จดัทาํแผนการจดัซื้อจดัจา้ง 
 จดัซื้อจดัจา้งตามแผน : จดัทาํรายงานขอซื้อขอจา้งเสนอผูม้อีาํนาจ การประกาศ

จดัซื้อจดัจา้ง  การยืน่เสนอราคา  การพจิารณาผลการเสนอราคา การอนุมตัสิ ัง่ซื้อ 
หรือส ัง่จา้ง  การทาํสญัญา 

 

*** ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบเก่ียวกบัการพสัดุในทุกข ัน้ตอน 

หากละเวน้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็อาจถอืไดว่้าปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งตามระเบยีบ *** 

ระยะท่ี 3 การจดัซื้อจดัจา้ง 

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

เมื่อไดร้บัอนุมตัเิงนิประจาํงวด 

ทราบยอดเงนิ 
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แนววินิจฉัย กวพ. (1) ว 429 ลว. 8 ธ.ค. 54  (2) ว 320 ลว. 27 ส.ค. 55  (3) ว 286 ลว. 16 ส.ค. 56  

                        (4) ว 5 ลว. 8 ม.ค. 57 

1. ความหมายของ “ทราบยอดเงิน”  

   1.1 งบประมาณรายจ่ายประจาํปี – ผา่นความเหน็ชอบจากรฐัสภาแล้ว 

   1.2 งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น – ได้รบัการอนุมติัแล้ว  

         (สาํนักงบประมาณ หรือ ครม. แล้วแต่กรณี) 

   1.3 เงินงบประมาณเบิกแทนกนั – สรก.เจ้าของเงินได้รบัเงินประจาํงวดแล้ว และ สรก.ผูเ้บิกแทน 

        ได้ยืน่แบบใบแจ้งการเบิกเงินแทนกนัต่อกรมบญัชีกลางหรือ สนง.คลงัจงัหวดั และได้มีการ 

        ตรวจสอบรายการถกูต้องและมีเงินงวด 

   1.4 เงินโอนเปลีย่นแปลง – ผูมี้อาํนาจ (หวัหน้าส่วนราชการ หรือ สงป.) อนุมติัให้โอนเปลีย่นแปลงแล้ว  

2. การเร่ิมดาํเนินการจดัหา คือ การดาํเนินการในขัน้ตอนท่ีต้องผกูพนักบับุคคลภายนอก (การประกาศฯ) 

ระเบียบพสัด ุ35 

ข้อ 13 

ทราบยอดเงิน 
รีบดาํเนินการ 

ตามแผน 

ทาํสญัญา 
ได้รบัอนุมติั 

ทางการเงิน 
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     ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการเตรียมการจัดหาพสัดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้ 

เม่ือพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 ผ่านการพจิารณา 

ของรัฐสภา แล้ว  

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก่อหนีผู้กพนัและเบกิจ่ายเงนิได้ทนั และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบกิจ่าย

จ่ายเงนิของรัฐบาล 

ถือว่าทราบยอดเงิน 

ท่ีจะดาํเนินการจดัหา 

ให้เร่ิมดาํเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบไว้ก่อนได้ 

แต่จะก่อหนีผู้กพนั (ลงนามในสัญญา) ได้เม่ือพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มผีล 

ใช้บงัคบั และสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว 

เง่ือนไข : การจดัซ้ือหรือจดัจ้างคร้ังนีจ้ะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเม่ือพระราชบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคบั และได้รับจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสํานักงบประมาณแล้ว และ 

ในกรณทีี่ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจดัหาในคร้ังดงักล่าว ส่วนราชการและหน่วยงานสามารถ 

ยกเลกิการจดัหาได้   อนุมัตเิป็นหลกัการแบบนีทุ้กปี 

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ  

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 286 ลว. 16 ส.ค. 56 



 เร่ือง แนวทางปฏบิตัเิพื่อเร่งรัดการจัดหาพสัดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 59 จะ
มีผลบงัคับ 

 เพื่อให้ส่วนราชการก่อหนีผู้กพนัและเบกิจ่ายเงนิแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 59 และ
เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิของรัฐบาล 

 จงึยกเว้นการปฏบิตัติาม ว 320 ลว. 27 ส.ค. 55 และ ว 5 ลว. 8 ม.ค. 57 

 โดยให้ถอืว่า “ทราบยอดเงนิ” เม่ือคณะกรรมการวสิามัญพจิารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณปี 59 ได้พจิารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณปี 59 แล้วเสร็จ ก่อนเสนอ
สภานิตบิัญญัตแิห่งชาตพิจิารณาในวาระที่ 2 

 เม่ือทราบยอดเงนิแล้ว ให้เผยแพร่ประกาศจดัซือ้จดัจ้างจนถงึได้ตวัผู้ขายหรือผู้
รับจ้างไว้ก่อนได้ แต่จะลงนามในสัญญาได้เม่ือ พ.ร.บ. งบประมาณปี 59 มีผลใช้
บังคับ และได้รับจดัสรรจากสาํนักงบประมาณแล้ว 

16 

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ  

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 255 ลว. 20 ก.ค. 58 
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 การบรหิารสญัญา หมายถงึ ผูมี้หนา้ท่ีบรหิารสญัญาซึง่เป็นฝ่าย

ผูว่้าจา้งตอ้งบรหิารใหผู้ร้บัจา้งปฏบิตัิตามสญัญา เช่น กรณท่ีีผู ้
รบัจา้งไม่ปฏบิตัิตามสญัญา จะตอ้งดาํเนนิการดงันี้ 

• การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญา 

• การคาํนวณค่าปรบั 

• การพจิารณางดหรอืลดค่าปรบัหรอืขยายเวลาทาํการ 

• การยกเลกิสญัญา เป็นตน้ 

ระยะท่ี 4 การบรหิารสญัญา 

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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 การควบคุม  

• การควบคุมวสัด ุ 

การลงบญัชวีสัด ุ

การทาํรายการรบั 
การทาํรายการเบกิจา่ย 

• การควบคุมครภุณัฑ ์  

การลงทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ 

ระยะท่ี 5 การควบคุมและจาํหน่ายพสัด ุ

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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 การบาํรุงรกัษา 

• เพือ่ใหพ้สัดมีุความคงทนและมีคุณภาพท่ีดตีลอดอายุ 

  การใชง้าน 

 การจาํหน่าย 

• เพือ่ลดภาระงบประมาณในดา้นอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง และทาํให ้
ดแูลบาํรงุรกัษาเฉพาะพสัดท่ีุสาํคญัและจาํเป็นต่อการ
ปฏบิตัิงานเท่าน ัน้ 

ระยะท่ี 5 การควบคุมและจาํหน่ายพสัด ุ(ต่อ) 

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 



.....................ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจัดหาพสัด ุ
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                                                  โดยตาํแหน่ง         

                         โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ,ลกูจ้าง,พนักงานราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย) 

                                                     

                                                                       โดยตาํแหน่ง  

                                                                       โดยแต่งตั้ง (ข้าราชการ) 

 

                                                                     อธิบด ี(ส่วนกลาง) 

                         ผู้ว่าราชการจังหวดั (ภูมิภาค) 

 

                                                                              หัวหน้าส่วนราชการ 

                                                                          ปลดักระทรวง 

                                                        รัฐมนตรีเจ้าสังกดั 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ

หวัหนา้ 

เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ

หวัหนา้ 

สว่นราชการ 

ผ ูมี้อํานาจอนมุติั 

สัง่ซ้ือสัง่จา้ง 

คณะกรรมการต่างๆ 

/ผ ูค้วบคมุงาน 



.....................โครงสรา้ง อํานาจ 
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 หลกั   ผูมี้อาํนาจ มอบอาํนาจได้ 

               แต่ผูไ้ด้รบัมอบอาํนาจ จะมอบต่ออีกไม่ได้ 

 ข้อยกเว้น  

   1. เจ้าของอาํนาจมอบให้ผูว่้าฯ ผูว่้าฯ มอบต่อได้ เฉพาะ 

             (1) มอบให้ รองผูว่้าฯ หรือผูช่้วยผูว่้าฯ /ปลดัจงัหวดั /หวัหน้า 

                   ส่วนราชการประจาํจงัหวดั โดยให้รายงานเจ้าของอาํนาจทราบด้วย 

             (2) หากผูว่้าฯ มอบต่อให้ผูอ่ื้น ให้ขอความเหน็ชอบเจ้าของอาํนาจ       

  2. การมอบอาํนาจ/การมอบอาํนาจต่อ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 



** ก่อนการซ้ือ – จ้างทุกวิธีต้องทาํรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง** 
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หลกัการ 

  รายละเอียดของรายงาน 

- รายละเอียดของพสัดหุรืองานจ้าง 

- เหตผุลความจาํเป็น 

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครัง้หลงัสดุไม่เกิน 2 ปี 

- วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้าง 
- กาํหนดเวลาท่ีต้องใช้ 
- วิธีจะซ้ือ/จ้าง และเหตผุล 
- ข้อเสนออ่ืนๆ   

 * การแต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ 
* การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา 



**     การซ้ือ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

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

รายงานตามปกติได้ จะทาํรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างเฉพาะ

รายการท่ีเหน็ว่าจาํเป็นกไ็ด้ 

 

**     การซ้ือ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาํเป็นและเร่งด่วน 

เกิดขึน้โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดาํเนินการ

ตามปกติได้ทนั ตามข้อ   39 วรรคสอง  ไม่ต้องรายงานขอซ้ือหรือ

ขอจ้าง แต่ต้องทาํรายงานขอความเหน็ชอบ 
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คณุสมบติั 

ผูเ้สนอราคา 

เง่ือนไข 

ในการจดัซ้ือ

จดัจ้าง 

ราคากลาง 

งานซ้ือ : รายละเอียด

คณุลกัษณะเฉพาะ  

งานจ้าง : รายละเอียด

ของงาน 

งานก่อสร้าง : แบบรปู 

รายการละเอียด 

พสัด/ุบริการ  

ท่ีมีคณุภาพ 

คู่สญัญา 

ท่ีมีศกัยภาพ 

 

ประโยชน์สงูสดุ 

ท่ีราชการ 

จะได้รบั 

 

ราชการ 

ไม่ซ้ือ/จ้าง 

ราคาสงูเกินจริง 

 สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผูใ้ช้ / 

     ไม่เกินความจาํเป็น 

 ไม่ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง 

  ความหมายชดัเจน ไม่กาํกวม / ศพัทเ์ทคนิคหรือศพัทเ์ฉพาะ 

      ให้อธิบายความให้ชดัเจน / มีความยืดหยุ่น 

 กาํหนดให้ผูเ้สนอราคาย่ืนเอกสารสาํหรบัใช้ในการตรวจสอบ 

     ให้ครบถ้วน 

 ถกูต้องตามแนวทาง

ปฏิบติัของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

 ถกูต้องตามมติ ครม. 



  **  การกาํหนดรายละเอียดหรือคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุหรือ

งานจ้าง / คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา หรือ ผูเ้สนองาน 

  **  การวินิจฉัยตีความคุณสมบติัของผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนอ

งาน    แต่ละรายว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้หรือไม่ 

  ** เป็นอาํนาจของหน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุ สามารถใช้ดุลยพินิจ

กาํหนดและวินิจฉัยได้ตามความต้องการของหน่วยงาน  

 

              แต่   ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบงัคบั คาํสัง่ หรือมติคณะรฐัมนตรีทีเ่กีย่วข้องกาํหนดไว้  

 หลกัการ  ในการกาํหนด Spec.  



งานก่อสร้าง 
มติ ครม. 23 มี.ค. 20 

(ที ่สร 0203/ว 52 ลว. 28 มี.ค. 20) 

กาํหนดรายการในการก่อสร้าง 

    1. มี มอก. หรือ กระทรวง 

อตุสาหกรรมรบัรองแล้ว หรือ 

มีมาตรฐานทีส่่วนราชการอืน่ 

กาํหนดไว้ กใ็ห้ระบตุาม 

มาตรฐานนัน้ได้ ตามความ 

จาํเป็น 

  2. กรณียงัไม่มีมาตรฐาน ถ้าส่วนราชการ 

จาํเป็นต้องใช้สิง่ของทีเ่หน็ว่ามีคณุภาพดี 

เป็นทีนิ่ยมใช้ในขณะนัน้ และจาํเป็นต้อง 

ระบชืุอ่ยีห้่อสิง่ของ กใ็ห้ระบไุด้ 

    แต่ ต้องให้มากยีห้่อทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถ 

ระบไุด้ และสิง่ของทีมี่คณุภาพเทียบเท่ากนั 

กใ็ห้ใช้ได้ด้วย   

 การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของสิง่ของหรือยีห้่อสิง่ของ 
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คณุลกัษณะเฉพาะของส่ิงของ 

*** ห้าม *** 

1. กาํหนดให้ใกล้เคียงกบัยีห้่อใดยีห้่อหนึง่ 

2. ระบยีุห้่อสิง่ของทีจ่ะซ้ือ เว้นแต่ ทีมี่ข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารกัษาโรค 

    เครือ่งอะไหล่  เป็นต้น 

งานซ้ือ 
มติ ครม. ตามหนังสือ 

ที ่สร 0403/ว 93 ลว. 7 พ.ย. 12 และ 

ที ่สร 0203/ว 157 ลว. 27 ธ.ค. 19 

 การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของสิง่ของหรือยีห้่อสิง่ของ 
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           มติ ครม. 21 เม.ย. 52  -  ด่วนทีส่ดุ ที ่นร 0505/ว 89 ลว. 28 เม.ย. 52 ** 

     เรือ่ง ข้อเสนอมาตรการเพือ่ลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อภาค 

    อตุสาหกรรมไทย (การใช้พสัดทีุผ่ลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย) 

ระเบียบพสัดฯุ 35 ข้อ 16 

 

มติ ครม. 29 พ.ค. 50 (ว.83) 

ส่วนราชการ 

องคป์กครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 

รฐัวิสาหกิจและ 

องคก์ารมหาชน 

ไม่ให้ขดัหรือแย้ง กบัข้อตกลงระหว่างประเทศ 

Ex. ข้อตกลงขององคก์ารการค้าโลก การประกวดราคานานาชาติ เป็นต้น 

+ 

เคร่งครดั 

ขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือ 

ระวงั 

 หลกัเกณฑก์ารใช้พสัดท่ีุผลิตในประเทศ 
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 มติ ครม. 29 พ.ค. 50  -  ที ่นร 0505/ว 83 ลว. 30 พ.ค. 50 ** 

    1. การจดัหาพสัดท่ีุมีผลิตในประเทศ 

        1.1 ให้หน่วยงานของรฐัใช้พสัดท่ีุผลิตในประเทศ และถือปฏิบติัตาม   

              ระเบียบหรือข้อบงัคบัว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยงานผู้ดาํเนินการ  

              ในส่วนทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 

               ถ้าไม่มีพสัดท่ีุผลิตในประเทศ ให้จดัหาตามหลกัเกณฑป์กติ 

         1.2 กรณีต่อไปน้ี ให้เสนอรฐัมนตรีพิจารณา 

               ** ถ้ามีพสัดุท่ีผลิตในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
ประเทศ หรือมีน้อยราย หรือจาํเป็นต้องใช้พสัดท่ีุผลิตจากต่างประเทศ หรือ
จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศในกรณีเป็นประโยชน์ย่ิงกว่า 

 หลกัเกณฑก์ารใช้พสัดท่ีุผลิตในประเทศ 
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 ข้อยกเว้น การจดัหาทีมี่วงเงินไม่สงู ให้เป็นความรบัผิดชอบของ หวัหน้า  

                  หน่วยงานของรฐั ทีจ่ะพิจารณาอนุมติัได้ 2 กรณี ดงัน้ี 

     1) เป็นการจดัหาอะไหล่ ท่ีจาํเป็นต้องระบย่ีุห้อ คณุลกัษณะเฉพาะ 

         และ จาํเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 

     2) เป็นการจดัหาท่ีมีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ ราคาพสัดท่ีุนําเข้า 

         จากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท 

 

2.   การใช้พสัดท่ีุผลิตจากต่างประเทศ หรือนําเข้าจากต่างประเทศ 

     หมายถึง การใช้ หรือ การนําเข้าพสัดทีุผ่ลิตสาํเรจ็รปูแล้ว จาก 

     ต่างประเทศไม่ว่าจะนําเข้าโดยคู่สญัญาหรือบคุคลอ่ืนใด 

 หลกัเกณฑก์ารใช้พสัดท่ีุผลิตในประเทศ 



  พสัดทีุผ่ลิตในประเทศ     หมายความว่า ....... 
 

        ** ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตสาํเรจ็รปูแล้ว โดยสถานท่ีผลิตตัง้อยู่ในประเทศ

ไทย (ระเบียบ 35 ข้อ 5) 
 

       ** หมายความรวมถึง ผลิตภณัฑท่ี์ได้จากการประกอบหรือขึน้รปูใน

ประเทศไทยด้วย (การตีความของ กวพ.) 
 

       ** การตรวจสอบว่า พสัดทีุจ่ะซ้ือหรือจ้างทาํมีผูผ้ลิตหรือรบัจ้าง 

ในประเทศไทยหรือไม่ ต้องตรวจสอบจาก    กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 พสัดท่ีุผลิตในประเทศ 



 หลกัเกณฑก์ารใช้พสัดท่ีุผลิตในประเทศ 

    ระเบียบพสัดฯุ พ.ศ. 2535 ข้อ 16 

ให้ส่วนราชการใช้พสัดทีุผ่ลิตในประเทศ 

หรือเป็นกิจการของคนไทย 

ห้ามกาํหนด Spec. กีดกนั 

ผูผ้ลิต/ผูข้ายพสัดทีุผ่ลิตในประเทศ 

หรือเป็นกิจการของคนไทย (16(1)) 

มีประกาศ มอก. 

ให้กาํหนด Spec. หรือรายการในการ 

ก่อสร้างตามมาตรฐาน มอก. หรือ 

ระบเุฉพาะหมายเลข มอก. กไ็ด้ (16(2)) 

พสัดทีุต้่องการ 

ซ้ือ/จ้าง 
มีผูไ้ด้รบัการจดทะเบียน 

ผลิตภณัฑ ์ให้กาํหนด Spec.  

หรือรายการในการก่อสร้าง  

ให้สอดคล้องกบัคู่มือผูซ้ื้อ หรือ 

ใบแทรกคู่มือผูซ้ื้อ (16(3)) 

จาํเป็นต้องกาํหนดแตกต่าง ให้แจ้ง สมอ. (16(4)) 



พจิารณาตามตัวอย่างเอกสาร 

ประกวดราคาที ่กวพ. / กวพ.อ. กาํหนด 
งานซ้ือ/จ้าง 

ทัว่ไป 

งานจ้างก่อสร้าง 

ต้อง ทาํตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาที ่กวพ. กาํหนด 

    ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ 

          ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 470 ลว. 27 ธ.ค. 56 

            ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพอ) 0421.3/ว 398 ลว. 28 ต.ค. 56 

         ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลว. 24 ก.ค. 58 

 

 คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 
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1 

3 

4 



                   *** ตวัอย่างเอกสารประกวดราคา *** 

1. ต้องเป็นผูมี้อาชีพขาย หรือ รบัจ้าง 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงาน และ ได้แจ้งเวียน 

    ช่ือแล้ว หรือ ไม่เป็นผูไ้ด้รบัผลของการสัง่ให้นิติบคุคลหรือ 

    บคุคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงาน 

3. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั (ณ วนัประกาศ) 

    3.1 การซ้ือ/จ้าง ตามระเบียบพสัดฯุ 35 และ e - bidding           ระหว่างผูเ้สนอราคา 

    3.2 การซ้ือ/จ้าง ตามระเบียบพสัดฯุ 49             ระหว่างผูเ้สนอราคา , ผูใ้ห้บริการ 

                                                                   ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ์

หรือ ไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  

(ตรวจสอบทกุวิธี) 

 คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา 



                         *** ตวัอย่างเอกสารประกวดราคา *** 

       4. ไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ 

            ศาลไทย เว้นแต่ รฐับาลของผูเ้สนอราคาได้มีคาํสัง่ให้สละสิทธ์ิ 

            และ ความคุ้มกนัเช่นว่านัน้ 

**    5. ต้องผา่นการคดัเลือกผูมี้คณุสมบติัเบือ้งต้นในการซ้ือหรือจ้าง 

**    6. ผูเ้สนอราคาต้องเป็น นิติบคุคล และ มี ผลงานก่อสร้างประเภท 

            เดียวกนั กบังานท่ีประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท 

            และ เป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงาน 

            ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืน 

           ซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน  

           รฐัวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนท่ีกรมเช่ือถือ 

 คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา 



7. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย หรือแสดงบญัชี

รายรบัรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญั 

8. ตอ้งลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนกิสข์องกรมบญัชีกลางที่

เว็บไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั (เฉพาะการจัดหาทีม่มูีลค่า

ต้ังแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป) 

9. ตอ้งรบัจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรบัจ่ายเงินแต่ละครั้ง

ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมืน่บาทสามารถรบัจ่ายเป็นเงินสดได ้

(เฉพาะการจัดหาทีม่มูีลค่าต้ังแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป) 

 

ขอ้ 7 – 8 เป็นไปตามแนวทางทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
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 คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 



ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุริตแห่งชาติ 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัทาํและแสดงบญัชีรายการรบัจ่าย 

ของโครงการท่ีบคุคลหรือนิติบคุคลเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ใช้บงัคบักบั 

   - สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัหาพสัดขุองหน่วยงานของรฐัตามระเบียบสาํนัก

นายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุหรือระเบียบ ข้อกาํหนด กฎ หรือข้อบงัคบั

ว่าด้วยการพสัดขุองหน่วยงานของรฐั 

   - สญัญาสมัปทาน และ 

   - สญัญาให้ทนุสนับสนุนของหน่วยงานของรฐัเพ่ือการวิจยัหรือเพ่ือดาํเนิน

กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 

   - มลูค่าตัง้แต่ 2 บาทขึน้ไป 
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                  *** ตวัอย่างเอกสารประกวดราคา *** 

 

     6.1 กรณีความเป็นนิติบคุคล                

                งานก่อสรา้ง วงเงินตัง้แต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป   

                ผูเ้สนอราคา ต้องเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย 

          มติ ครม. 6 มิ.ย. 21 – ด่วนมาก ที ่สร 0203/ว 80  

     ลว. 8 มิ.ย. 21 

 คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา 



                         *** ตวัอย่างเอกสารประกวดราคา *** 

 6.2 กรณีผลงาน  เพือ่ให้ได้ทราบถึงศกัยภาพของผูข้ายหรือผูร้บัจ้าง 

 

** งานก่อสร้าง **             

               กาํหนดขัน้ตํา่ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ 

               หรือวงเงินประมาณการ 

 นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ 

 มติ ครม. 28 ธ.ค. 36 – ด่วนมาก นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 

              ต้องเป็นผลงานในสญัญาเดียวเท่านัน้ 

             นร (กวพ) 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 39       

 คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา 



                         *** ตวัอย่างเอกสารประกวดราคา *** 

 6.2 กรณีผลงาน  

        งานก่อสร้าง (ต่อ) 

                      ผลงานประเภทเดียวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจ้าง 

                       คือ ผลงานทีใ่ช้เทคนิคในการดาํเนินการเหมือนกนั 

                       เป็นผลงานทีผู่ร้บัจ้างได้ทาํงานแล้วเสรจ็ตามสญัญา 

                 ทีไ่ด้มีการส่งมอบงานและตรวจรบัเรียบร้อยแล้ว 

                 ต้องเป็นผลงานทีก่ระทาํสญัญากบัส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ        

                 หรือเอกชน ซึง่เป็นผูว่้าจ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอนัเกิดจาก 

                 การรบัจ้างช่วง 

                (แนววินิจฉัยของ กวพ.) 

 คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา 



*** งานซ้ือ / จ้าง ทัว่ไป *** 

 

                     ไม่มีหลกัเกณฑเ์รือ่งการกาํหนดผลงาน 

 

                     แต่หากจาํเป็นต้องกาํหนด กเ็ป็นดลุยพินิจ 

                    ของส่วนราชการทีจ่ะอนุโลมนําหลกัเกณฑ ์

                    ของงานก่อสร้างมาใช้ได้ 

                     (แนววินิจฉัยของ กวพ.) 

 

     กรณีทุนจดทะเบียน กาํหนดไม่ได้ (แนววินิจฉัยของ กวพ.) 

 คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา 



เง่ือนไขในการจดัหา 

ดลุยพินิจ 

ของหน่วยงาน 

ระเบียบฯ + 

หนังสือเวียน 

กฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้อง 

- การพิจารณาราคารวม / 

ราคาต่อรายการ / ราคา 

ต่อหน่วย 

- การยืนราคา 

- การให้หรือขายเอกสาร / 

แบบรปู 

- ระยะเวลาเข้าทาํสญัญา 

- การแบง่งวดงาน/เงิน 

- การส่งมอบงานข้ามงวด 

ฯลฯ 

- ค่าปรบั 

- การประกนัความชาํรดุ

บกพร่อง 

- การจ่ายเงินล่วงหน้า 

- หลกัประกนั 

- การยึดหลกัประกนัซอง 

- เงื่อนไขตามตวัอย่าง

เอกสารประกวดราคา ของ 

กวพ. / กวพ.อ. 

ฯลฯ 

- วิธีการรบัจ่ายเงิน ตาม

ประกาศ ปปช. 

- งวดงาน/เงินต้องสมัพนัธ์

กนั 

ฯลฯ 

 

 

 

 



มต ิครม. เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในมติดิา้นการป้องกนัหรือลดโอกาสในการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
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1. การประกวดราคา ใหผู้ย้ืน่ซองเสนอแผนการทํางานรวมทั้งแผนเวลาในการจดัหาวสัดุ 

อุปกรณก่์อสรา้ง กรณีไม่ไดก้าํหนดงวดงานในเอกสารประกวดราคา และถอืเป็นส่วนหนึง่ของสญัญา 

2. ใหก้าํหนดระยะเวลารบัประกนัความชํารุดบกพร่อง อย่างนอ้ย 2 ปี ยกเวน้ ถนนลูกรงั ถนนดิน  

งานขุด ขุดลอกคู คลอง สระ หนอง ซ่ึงเป็นงานดินท่ีไม่มีการดาดคอนกรีต 

3. กาํหนดผลงานของผูเ้สนอราคาไดไ้ม่เกิน 50% ของวงเงินท่ีจะจา้ง 

4. การปิดประกาศ ใหทํ้า ณ สถานท่ีซ่ึงบุคคลภายนอกเขา้ถงึ ส่วนภูมิภาคใหปิ้ดท่ีศาลากลางดว้ย 

5. ใหก้รมประชาสมัพนัธ ์และ อ.ส.ม.ท. จดัทําทะเบยีนการรบัทะเบยีนการประกาศข่างประกวดราคา 

และบนัทึกเทปการออกอากาศเก็บรกัษาไวเ้พือ่การตรวจสอบไม่ตํา่กว่า 90 วนั และแจง้รายช่ือ 

ส่วนราชการท่ีส่งข่าวประกวดราคาลา้ชา้ให ้สตง. ทุกรอบ 6 เดือน 

6. ใหผู้ร้กัษาการตามระเบยีบพสัดุ ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของทางราชการมีความรูด้า้นการพสัดุ 

กรณีการจา้งเหมาก่อสรา้ง 



มติ ครม. เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในมิติดา้นการป้องกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบเกีย่วกบัการประกวดราคา  
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1. ขอ้กาํหนด เงือ่นไข ในการประกาศแจง้ความประกวดราคา 

   1.1 ใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรฐั และรฐัวิสาหกิจ เป็นผูอ้อกแบบบญัชีรายการก่อสรา้ง เพือ่ให ้

ผูเ้ขา้ประกวดราคากรอกปริมาณวสัดุและราคา เพือ่ใชต้รวจสอบเปรียบเทียบกบัราคากลาง และราคา 

ของรายอ่ืนๆ 

   1.2 ใหก้าํหนดเวลาการก่อสรา้งแลว้เสร็จไวใ้นประกาศประกวดราคา เวน้แต่ไม่สามารถกาํหนดได ้

2. การกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ประกวดราคา 

   2.1 การประกวดราคาวงเงินตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล ไม่รวมถงึ 

การประกวดราคาระหว่างประเทศ การประกวดราคาโครงการเงินกูจ้ากต่างประเทศ เวน้แต่ การทํา 

สญัญาซ่ึงบริษทัต่างประเทศจะตอ้งตั้งตวัแทนจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

   2.2 ตอ้งมีวตัถุประสงคทํ์าการรบัเหมาก่อสรา้ง 

   2.3 กรณีจําเป็นตอ้งกาํหนดผลงานและความชํานาญ ใหก้าํหนดตามความจําเป็น โดยคํานึงถงึ 

ลกัษณะสภาพของงาน ใบรบัรองผลงานตอ้งเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัทางราชการ องคก์าร หรือ 

หน่วยงานของรฐั หรือเอกชนท่ีรฐัเช่ือถอื และเป็นผลงานประเภทเดียวกนั   

กรณีการประกวดราคาก่อสรา้ง 



มติ ครม. เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในมิติดา้นการป้องกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบเกีย่วกบัการประกวดราคา  
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3. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กําหนดเวลาแลว้เสร็จ และการส่งมอบงาน 

   3.1 ใหแ้บ่งงวดงานใหส้มัพนัธก์บัการจ่ายเงินแต่ละงวด 

   3.2 ใหก้ําหนดงวดงาน งวดการจ่ายเงิน ใหช้ดัแจง้ในประกาศ และอยู่ในวิสยัที่จะปฏิบติัได ้

กรณีก่อหนี้ ผูกพนัขา้มปี ควรกําหนดเป็นอตัรารอ้ยละของจํานวนเงินที่ตอ้งจ่าย และแจง้จํานวนปี 

ที่จะตอ้งก่อหนี้ ผูกพนัไวใ้นประกาศดว้ย 

4. วิธีประกาศประกวดราคา 

   ตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานและหรือศาลากลางจงัหวดั กรณีวงเงินค่าก่อสรา้ง 

เกิน 1 ลา้นบาท ใหส่้งประกาศไปให ้อ.ส.ม.ท. ภายใน 3 วนัทําการ นบัแต่วนัที่ลงนามในประกาศ 

และส่งใหก้รมประชาสมัพนัธด์ว้ย 

กรณีการประกวดราคาก่อสรา้ง 



มติ ครม. เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในมิติดา้นการป้องกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบเกีย่วกบัการประกวดราคา  
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5. การขายแบบรูปรายการ 

   5.1 ใหก้ําหนดราคาขายในราคาพอสมควร โดยไม่หวงัส่วนเกินเพือ่เป็นรายไดข้องหน่วยงาน 

   5.2 ไม่กําหนดราคาขายในอตัรารอ้ยละของราคากลางหรือวงเงินงบประมาณ เพือ่หลีกเลีย่งมิให ้

ผูเ้ขา้ประกวดราคาทราบราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณก่อสรา้ง (ปัจจุบนั หลกัการนี้ คลายไป) 

   5.3 ใหข้าย ณ หน่วยงานตน้สงักดั การขาย ณ หน่วยงานย่อยที่จะมีการก่อสรา้งใหก้ระทําได ้

   5.4 สถานที่ขาย ตอ้งเป็นที่สามารถติดต่อไดส้ะดวก ไม่ใช่เขตหวงหา้ม 

   5.5 เตรียมแบบรูปรายการไวใ้หม้ากเพยีงพอกบัความตอ้งการของผูที้่จะซ้ือแบบ 

   5.6 เปิดโอกาสใหผู้ซ้ื้อแบบที่มีคุณสมบติัตรงตามเงือ่นไขหรือขอ้กําหนด ไดซ้ื้อแบบรูปรายการ 

ไดเ้ท่าเทียมกนั 

  

กรณีการประกวดราคาก่อสรา้ง 



มต ิครม. เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในมติดิา้นการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบเกีย่วกบัการประกวดราคา  
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6. การรบัซองและการเปิดซองประกวดราคา การยกเลิกการประกวดราคา 

   6.1 การเปิดซองประกวดราคา ถา้ไม่ใช่เป็นการผิดพลาดในเงือ่นไขหรือขอ้สาระสําคญัที่แจง้ไว ้

ในประกาศ แต่เป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย เช่น ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ ใหพ้จิารณาผ่อนปรนได ้

   6.2 ในการเปิดซองประกวดราคา นอกจากพจิารณาราคารวมสุดทา้ยเป็นเกณฑต์ดัสินแลว้ ให ้

พจิารณาราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการว่า ถูกตอ้งเหมาะสมตามความเป็นจริงหรือไม่ประกอบดว้ย 

   6.3 กรณีมีการรวมหวักนั (ฮั้ว) หรือมีหลกัฐานใหเ้ช่ือไดว่้า การประกวดราคากระทําโดยไม่สุจริต 

หรือมีเหตุอนัสมควรยกเลิกเพือ่ประกวดราคาใหม่ ก็ใหย้กเลิกการประกวดราคา โดยไม่ตอ้งเกรงว่า 

จะเกิดปัญหาเรือ่งส้ินเปลืองเวลา หรือจะทํางานไม่ทนัปีงบประมาณ 

     

  

กรณีการประกวดราคาก่อสรา้ง 



ผลของการกาํหนด spec. 

spec. คณุสมบติั เง่ือนไข 

 เอ้ือประโยชน์ให้ ย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึง (งานซ้ือ) 

 เอ้ือประโยชน์ให้ ผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง (งานจ้าง) 

ไม่จาํเป็น ทาํไม่ได้ จาํเป็น ทาํได้ ตามวิธีพิเศษ 



หลกัเกณฑ ์แนวทาง  

และวิธีปฏิบติัในการเปิดเผยราคากลาง 

ของทางราชการ  

50 
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 13 มี.ค. 55 ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6579 ลว. 19 มี.ค. 55  

    ใหส่้วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรฐัใชห้ลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

ท่ีปรบัปรุงใหม่ เมือ่พน้ 30 วนันบัแต่ ครม. อนุมติั โดยสรุปสาระสาํคญัของหลกัเกณฑเ์ป็น 4 ส่วน ดงันี้  

    1. การคํานวณค่างานตน้ทุน 

       1.1 หลกัเกณฑก์ารถอดแบบคํานวณราคากลาง เป็นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการถอดแบบก่อสรา้ง 

เพือ่สาํรวจและกาํหนดรายการและปริมาณงาน วสัดุ และแรงงาน โดยจําแนกเป็นงานก่อสรา้งอาคาร 

งานก่อสรา้งทาง สะพานและท่อเหลีย่ม และงานก่อสรา้งชลประทาน 

       1.2 รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลาง เป็นส่วนของขอ้มูลและรายละเอียดเกีย่วกบัราคา 

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน และค่างานต่อหน่วย ท่ีจะนาํมาคํานวณกบัรายการและปริมาณงานท่ีไดจ้ากการถอดแบบ 

ตามขอ้ 1.1 ซ่ึงประกอบดว้ย ราคาวสัดุก่อสรา้ง ค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้ง ค่าแรงงาน/ดําเนินการสาํหรบัการ 

ถอดแบบคํานวณราคากลาง ค่าดําเนินการและค่าเสือ่มราคาเครือ่งจกัร อตัราราคางานดิน อตัราราคางาน 

ปรบัปรุงฐานรากและงานระเบดิหิน และอตัราราคางานต่อหน่วยอ่ืนๆ สาํหรบังานก่อสรา้งชลประทาน  

     

หลกัเกณฑก์ารกําหนดราคากลางงานก่อสรา้ง 
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2. ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย ค่าอํานวยการ ดอกเบี้ ย กาํไร และค่าภาษี โดยจดัทํา 

ในรูปของตาราง Factor F งานก่อสรา้งอาคาร Factor F งานก่อสรา้งทาง และ Factor F งานก่อสรา้งสะพาน 

และท่อเหลีย่ม    

3. หลกัเกณฑก์ารสรุปค่างานก่อสรา้งทั้งหมดเป็นราคากลาง เป็นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการนาํค่างาน 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง และค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มาคํานวณ 

รวมกนัเป็นราคากลางงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย สรุปค่าก่อสรา้งอาคาร งานก่อสรา้งทาง สะพาน และ 

ท่อเหลีย่ม และงานก่อสรา้งชลประทาน 

4. แนวทางและวิธีปฏิบติัเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง เป็นขอ้บงัคบั แนวทาง 

และวิธีปฏิบติั เพือ่เสริมการนาํหลกัเกณฑไ์ปใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

   ใหส้าํนักงบประมาณและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชห้ลกัเกณฑน้ี์ประกอบการพจิารณาจดัสรรหรือ 

ตัง้งบประมาณ 

หลกัเกณฑก์ารกําหนดราคากลางงานก่อสรา้ง 

 13 มี.ค. 55 ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6579 

ลว. 19 มี.ค. 55  



 หนงัสือแจง้เวียนของกระทรวงการคลงั 

เก่ียวกบัราคากลางงานกอ่สรา้ง 
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   ** 1. หนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 ม.ีค. 55 

แจง้เวยีนหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคากลางงานก่อสรา้งโดยมสีาระสาํคัญ อาทเิช่น 

ตอ้งมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 
 

   ** 2. หนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 

แจง้เวยีนหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้ง 
 

   ** 3. หนังสอืกรมบัญชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.5/ว 144 ลว. 22 เม.ย. 56 

แจง้เวยีนการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง  

อันเนือ่งมาจากค่าแรงขั้นตํา่ 

      



หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร 
หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งทางฯ  

หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน 

หลกัเกณฑก์ารคํานวณ 
ค่างานตน้ทุน (Direct Cost) 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน
ก่อสรา้ง (Indirect Cost) 

ค่าใชจ่้ายพิเศษ 
ตามขอ้กําหนดฯ 

การสรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคา
กลางและการจดัทํารายงาน 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งโดยรวมของหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง 
(ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2555) 

  ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั แนวทาง และวิธีปฏิบติัฯ   จาํนวน  21  ขอ้ 

 หลกัเกณฑก์ารถอดแบบก่อสรา้ง 

 รายะเอียดประกอบการคํานวณ 

ราคากลางงานก่อสรา้ง 

 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งอาคาร 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งทาง 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งสะพาน 

และท่อเหล่ียม 

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งชลประทาน 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคํานวณ 

ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนด 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเป็นตอ้งมี 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการนําค่างานตน้ทนุ 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง และ 

ค่าใชจ่้ายพิเศษฯ มาคํานวณรวมกนัได ้

เป็นราคากลางงานก่อสรา้ง 

 แบบฟอรม์และการจดัทาํรายงานการ 

คํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

ทีม่า : อ.บุญทพิย์ ชูโชนาค 
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 24 ม.ค. 54 

ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0506/2497  ลว. 3 ก.พ. 54 

- อนุมติัใหม้ีการทบทวนราคากลางงานก่อสรา้งใหเ้ป็นปัจจุบนั 

- กรณีหวัหนา้หน่วยงานไดใ้หค้วามเห็นชอบราคากลางงานก่อสรา้ง ทีค่ณะกรรมการ 

กาํหนดราคากลาง คํานวณไวแ้ลว้ และ ยงัไม่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือ 

ประกาศร่าง TOR 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีห่วัหนา้หน่วยงานเห็นชอบ 

- ใหพ้ิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

หลกัเกณฑก์ารกําหนดราคากลางงานก่อสรา้ง 



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 ส.ค. 56 

และหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลว. 17 ก.ย. 56 
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ครภุณัฑ ์
  

ให้ใช้ราคามาตรฐานท่ีสาํนักงบประมาณกาํหนด  

 

หากไม่มี ให้ใช้ราคาท่ีเคยซ้ือครัง้หลงัสดุภายใน 

ระยะเวลา ๒ ปี หรือ ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคา

จากท้องตลาด รวมทัง้ เวบ็ไซตต่์างๆ 

ทัง้น้ี ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครภุณัฑ ์และเป็นประโยชน์ 

ต่อทางราชการ 

1 

2 



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง  

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 6 ส.ค. 56 

และหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลว. 17 ก.ย. 56 
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ยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  

 
 

ยาในบญัชียาหลกั  

 

 

ใหใ้ชร้าคาตามประกาศคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ 

ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันา

ระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551   
 

หากไม่มีใหใ้ชใ้หใ้ชร้าคาที่เคยซ้ือครั้งหลงัสุดไม่เกิน 2 ปี 

หากไม่มีใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคา รวมถงึเว็บไซตต่์างๆ  

ยานอกบญัชี 

ยาหลกั 

เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา 

 

หากไม่มีใหใ้ชร้าคาที่เคยซ้ือครั้งหลงัสุดไม่เกิน 2 ปี  
 

หากไม่มีใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคา รวมถงึเว็บไซตต่์างๆ  

ใหใ้ชร้าคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง  

ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 ส.ค. 56 
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ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  

 

ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ 

การพฒันาซอฟตแ์วร ์

ประเภทโปรแกรมประยุกต ์
 
 

 

ใหใ้ชร้าคาตามที ่ICT กาํหนด หรือใหใ้ชร้าคาตลาด 

โดยการสืบจากทอ้งตลาด รวมทั้งเว็บไซตต่์างๆ  
 

รายการอ่ืนๆ  ใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคา รวมทั้งเว็บไซตต่์างๆ  



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง  

ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 ส.ค. 56 

และหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลว. 17 ก.ย. 56 
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การจ้างท่ีปรึกษา 

 

 

หากไม่มี ให้พิจารณาจากคณุวฒิุการศึกษา และ

ประสบการณ์ของท่ีปรึกษาเป็นสาํคญั 

 

ให้ใช้อตัราตามระเบียบว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือของหน่วยงานนัน้ๆ กาํหนด 

 

การจ้างออกแบบ 

และควบคมุงาน 

 

 

การจ้างงานวิจยั  

หรือให้ทุนการวิจยั  

 

 

ให้พิจารณาจากคณุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ของ

ท่ีปรึกษาเป็นสาํคญั 

 

 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ท่ี สาํนักงานบริหารหน้ี

สาธารณะกาํหนด  

 

1 

2 
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แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง 

ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่6 ส.ค. 2556 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร 

และราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 
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  ๓. ลกัษณะงาน 

       โดยสงัเขป..................................................................................................................................................................................................... 

        .................................................................................................................................................................................................................... 

        .................................................................................................................................................................................................................... 

 ๔.  ราคากลางคํานวณ ณ วนัที.่...............................................................เป็นเงิน.......................................................................................... บาท 

 ๕.  บญัชีประมาณการราคากลาง 

        ๕.๑  ........................................................................................................................................................................................................... 

        ๕.๒  ........................................................................................................................................................................................................... 

๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

       ๖.๑  ............................................................................................................................................................................................................ 

       ๖.๒  ............................................................................................................................................................................................................ 

       ๖.๓  ............................................................................................................................................................................................................ 



ตาราง ปปช. ๐๒ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัและรายละเอียด 
ค่าใชจ้า่ยในการจา้งควบคมุงาน 
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       ๗.๑  .......................................................................................................................................................................................................... 

       ๗.๒  .......................................................................................................................................................................................................... 

  ๘. ทีม่าของการกําหนดราคากลาง 

       ๘.๑ ............................................................................................................................................................................................................. 

       ๘.๒ ............................................................................................................................................................................................................. 
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        ๗.๑  ..................................................................................................................................................................................................... 

        ๗.๒  ..................................................................................................................................................................................................... 

  ๘. ทีม่าของการกําหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 

      ๘.๑ ..........................................................................................................................................................................................................      

๘.๒ ................................................................................................................................................................................................................. 

ตาราง ปปช. ๐๓ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรและ 
รายละเอียดค่าใชจ้า่ยในการจา้งท่ีปรึกษา 

 

64 

 

๑. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………………………….. 

      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ..................................................................................................................................................................... 

  ๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร...................................................................................................................................................... บาท 

  ๓. วนัทีกํ่าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง)...................................................................................................................................................... 

       เป็นเงิน........................................................................................................................................................................................... บาท 

   ๔. ค่าตอบแทนบุคคลากร.................................................................................................................................................................... บาท  

       ๔.๑ ประเภททีป่รึกษา.............................................................................................................................................................................  
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   ๕. ค่าวสัดุอุปกรณ ์............................................................................................................................................................................... บาท 

   ๖. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถา้มี)............................................................................................................................... บาท 
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       ๘.๑  ............................................................................................................................. ....................................................................... 

       ๘.๒  .................................................................................................................................................................................................... 

   ๙. ทีม่าของการกําหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง) 

       ๙.๑ ..................................................................................................................................................................................................... 

       ๙.๒ ..................................................................................................................................................................................................... 

ตาราง ปปช. ๐๔ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรและรายละเอียด 

ค่าใชจ้า่ยในการจา้งงานวิจยัหรือสนับสนุนใหทุ้นการวิจยั 
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         ........................................................................................................................................................................................................ 

  ๑๒.  ทีม่าของการกําหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)................................................................................................................................ 

ตาราง ปปช. ๐๕ 
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ในการจา้งพฒันาระบบคอมพิวเตอร ์

 

66 

 

๑. ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………….…...........…………..................................... 

      /หน่วยงานเจา้ของโครงการ......................................................................................................................................... 

  ๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร........................................................................................................................... บาท 

  ๓. วนัทีกํ่าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง).......................................................................................................................... 

       เป็นเงิน................................................................................................................................................................ บาท  

   ๔. ค่า Hardware....................................................................................................................................................... บาท 

   ๕. ค่า Software......................................................................................................................................................... บาท 

   ๖. ค่าพฒันาระบบ..................................................................................................................................................... บาท 

   ๗. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ..................................................................................................................................................... บาท 
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       ๘.๑  ........................................................................................................................................................................... 

       ๘.๒  ........................................................................................................................................................................... 

       ๘.๓  ........................................................................................................................................................................... 

   ๙. ทีม่าของการกําหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง) 

       ๙.๑ ............................................................................................................................................................................ 

       ๙.๒ ........................................................................................................................................................................... 

       ๙.๓ ........................................................................................................................................................................... 

ตาราง ปปช. ๐๖ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรและราคากลาง  
(ราคาอา้งอิง) ในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมิใช่งานก่อสรา้ง 
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   ๔. แหล่งทีม่าของราคากลาง(ราคาอา้งอิง) 

   ๔.๑ ..................................................................................................................................................................................... 

         ..................................................................................................................................................................................... 

   ๔.๒ ..................................................................................................................................................................................... 

          .................................................................................................................................................................................... 

   ๔.๓  ................................................................................................................................................................................... 

          ................................................................................................................................................................................... 

   ๕. รายชื่อเจา้หนา้ทีผู่กํ้าหนดราคากลาง(ราคาอา้งอิง) ทุกคน 

   ๕.๑  ................................................................................................................................................................................... 

   ๕.๒  ................................................................................................................................................................................... 

   ๕.๓  ................................................................................................................................................................................... 

ตาราง ปปช. ๐๗ 



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง  

ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 ส.ค. 56 

และหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลว. 17 ก.ย. 56 
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การเปิดเผยราคากลาง 

 วงเงินท่ีต้องประกาศ : การจดัซ้ือจดัจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 100,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นการจดัซ้ือ

จดัจ้างด้วยวิธีการใดๆ กต็าม 

 วิธีการประกาศ :ให้หน่วยงานของรฐัประกาศรายละเอียดข้อมลูราคากลางและการ

คาํนวณราคากลาง ในการจดัซ้ือจดัจ้างในระบบฐานข้อมลู (เวบ็ไซต)์ 2 แห่ง ดงัน้ี  

       1. ในระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)  

       2. ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงาํนของรฐัท่ีจดัซ้ือจดัจ้าง หรือในกรณีท่ีหน่วยงาํนของรฐัไม่มี

เวบ็ไซตข์องตนเอง ให้ประกาศหน้าเวบ็ไซตข์องหน่วยงานของรฐัท่ีเป็นต้นสงักดั   
 

 สาํหรบัคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้างราคา

กลาง และการคาํนวณราคากลาง ของ สาํนักงาน ป.ป.ช. 

สามารถดาวน์โหลดได้ที ่www.nacc.go.th 
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 ให้เปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้งของทางราชการ  

ตามหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0421.3/ว 90 

ลงวนัที ่22 สิงหาคม 2555 

 โดยสามารถบนัทึกในระบบ e-GP ได้ตัง้แต่วนัที ่

22 ส.ค. 2555 เป็นต้นมา     

 

งานก่อสรา้ง 
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 ตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0421.4/ว 179 ลว. 14 พ.ค. 56   

  กรมบญัชีกลางได้พฒันาระบบ e-GP เพ่ือรองรบัโดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี  

       1. เมือ่หน่วยงานภาครฐัเพิม่โครงการจดัซ้ือจดัจ้างในระบบ e-GP ระบบจะ

กาํหนดให้บนัทึกข้อมลูราคากลาง และแนบไฟลร์ายละเอียดการคาํนวณราคา

กลางไว้ในระบบ  

            ในช่วงวนัท่ี 15  พ.ค. 56 - 11 ส.ค. 56 หน่วยงานสามารถเลือกได้ว่า  จะบนัทึก

ข้อมลูราคากลางหรือไม่กไ็ด้  

 สาํหรบัตัง้แต่วนัท่ี 12 ส.ค. 56 เป็นต้นไป ระบบกาํหนดให้ต้องบนัทึกราคา

กลางและแนบไฟลร์ายละเอียดการคาํนวณราคากลาง ไม่สามารถเลือก             

ไม่บนัทึกข้อมลูได้ 

งานประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสรา้ง 
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2. ระยะเวลาท่ีประกาศราคากลาง 

 2.1 การจดัหาท่ีมีการแข่งขนัท่ีต้องประกาศเชิญชวน ประกอบด้วย วิธีสอบราคา 

ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์การจ้างออกแบบและ 

ควบคมุโดยวิธีคดัเลือก การจ้างออกแบบและควบคมุโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดั 

ข้อกาํหนด และการจ้างออกแบบและควบคมุโดยวิธีพิเศษแบบประกวดแบบ 

             (1) กรณีมีการประกาศ tor ให้ประกาศพร้อมกบัการประกาศ tor 

             (2) กรณีไม่มีการประกาศ tor ให้ประกาศพร้อมกบัการประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง  

     ระยะเวลาปลดประกาศ 

              เมื่อหน่วยงานของรฐัได้ดาํเนินการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 

จดัจ้าง ราคากลาง และการคาํนวณราคากลาง หน่วยงานของรฐัอาจปลดประกาศได้ดงัน้ี  

              1. เมื่อผูมี้อาํนาจอนุมติัการสัง่ซ้ือสัง่จ้างได้มีคาํสัง่รบัคาํเสนอซ้ือหรือจ้างแล้ว หรือ  

              2. เมื่อพ้น 30 วนั นับแต่วนัท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลหรือผูมี้อาํนาจหน้าท่ีพิจารณา

ผลเสนอความเหน็ต่อผูมี้อาํนาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้าง  

              ทัง้น้ี แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกาํหนดก่อน  
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2. ระยะเวลาท่ีประกาศราคากลาง 

 2.2 การจดัหาท่ีไม่มีการประกาศเชิญชวน : 

               (1) ให้ประกาศภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีผูมี้อาํนาจได้ให้ความเหน็ชอบหรือ 

อนุมติัรายงานขอซ้ือขอจ้าง  

                (2) กรณีไม่มีรายงานขอซ้ือขอจ้างให้ประกาศภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่วนัอนุมติั 

การจดัซ้ือจดัจ้าง หรืออนุมติัให้เงินสนับสนุนทนุการวิจยั  

                (3) ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตจุาํเป็นอ่ืนอนัมิอาจก้าวล่วงได้ อนัเป็นเหตใุห้ 

ไม่สามารถดาํเนินการตามข้างต้นได้ ให้ประกาศภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีมีการจดัซ้ือจดัจ้าง 

                กรณีน้ีหน่วยงานของรฐัอาจนําใบสัง่ซ้ือสัง่จ้างหรือเอกสารซ่ึงมีรายการแสดงเก่ียวกบั

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดงักล่าวแนบพร้อมกบัการประกาศด้วยกไ็ด้  

                ระยะเวลาปลดประกาศ  

                 ให้หน่วยงานของรฐัประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ดงันัน้  อาจปลดประกาศ 

เมื่อได้ประกาศครบ 30 วนั แล้ว  
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2. ระยะเวลาท่ีประกาศราคากลาง 

 2.3 กรณีมีการแก้ไขสญัญา : 

                ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสญัญาและมีผลกระทบต่อจาํนวน ปริมาณ ชนิดของวสัด ุพสัด ุ 

หรือเปล่ียนแปลงชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรปูแบบรายการจากท่ีเคยประกาศไว้ ให้เผยแพร่

รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัสญัญาซ่ึงได้มีการแก้ไขนัน้ไว้ในระบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกสอี์กครัง้เป็น

เวลาอย่างน้อย 30 วนั โดยให้ประกาศในระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมบญัชีกลาง  

(ระบบ e-GP) และ ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานของรฐัท่ีจดัซ้ือจดัจ้างเช่นเดียวกนั  

          ระยะเวลาท่ีประกาศ  

          (1) ให้ประกาศภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีผูมี้อาํนาจได้อนุมติัการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา 

          (2) ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตจุาํเป็นอ่ืนอนัมิอาจก้าวล่วงได้ อนัเป็นเหตใุห้ ไม่สามารถ 

ดาํเนินการตามข้างต้นได้ ให้ประกาศภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา  

          ระยะเวลาปลดประกาศ  

           ให้ประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ดงันัน้ จึงปลดประกาศเม่ือได้ประกาศครบ 30 วนัแล้ว  
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• วิธีตกลงราคา            ไม่เกิน 100,000 บาท 

• วิธีสอบราคา               เกิน100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

• วิธีประกวดราคา        เกิน 2,000,000 บาท 

• วิธีพิเศษ                      เกิน 100,000 บาท แต่มีเง่ือนไข 

• วิธีกรณีพิเศษ             ไม่มีกาํหนดวงเงิน แต่มีเง่ือนไข 

• วิธีประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Auction) ตามระเบียบฯ 

พสัด ุปี 49 ตัง้แต่ 2 ล้านบาทขึน้ไป 



 ให้ถอืปฏบัิติตั้งแต่ 15 ก.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 

การจัดหาพัสดุที่ได้ดาํเนินการก่อน 15 ก.ย. 58 ให้ดาํเนินการต่อไปจนแล้วเสรจ็ 
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        1) แบง่วงเงิน ให้ลดลงเพ่ือเปล่ียนวิธีจดัหาพสัด ุ

        2) ให้ผูมี้อาํนาจสัง่ซ้ือ สัง่จ้าง เปล่ียนไป 



 

  

 วงเงินท่ีได้รบัมาพร้อมกนัหรือไม่  

 

  พสัดท่ีุจะจดัหาเป็นประเภทเดียวกนัหรือไม่ 

 

   พิจารณาจากความต้องการของ 

ผูใ้ช้พสัดวุ่าต้องการใช้พร้อมกนัหรือไม่ 
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คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวธีิพเิศษ 

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวธีิพเิศษ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง + ผู้ควบคุมงาน 

คณะกรรมการตามระเบียบพสัดฯุ 35 
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- ประธาน 1 คน 

- กรรมการ อย่างน้อย 2 คน 

- แต่งตัง้จากข้าราชการ พนักงานราชการ     

   พนักงานมหาวิทยาลยั หรือพนักงานของรฐั 

- โดยคาํนึงถึงลกัษณะหน้าท่ีและ 

  ความรบัผิดชอบเป็นสาํคญั 

- กรณีจาํเป็น แต่งตัง้บคุคลอ่ืนอีกไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็น

กรรมการ 

** การแต่งตัง้คณะกรรมการจะต้องแต่งตัง้เป็นครัง้ๆ ไป** 

     (ไม่จาํเป็นต้องมีรปูแบบ) 
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ข้อห้าม 

- แต่งตั้งกรรมการรับและเปิดซอง 

  ประกวดราคา      เป็น       กรรมการพจิารณาผล  

                                           การประกวดราคา 

- แต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคา   หรือ พจิารณาผล 

  การประกวดราคา       เป็น       กรรมการตรวจรับพสัดุ 



  หลกัการ 

ประธาน / กรรมการ       ต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ     
                                   พนักงานมหาวิทยาลยั หรือพนักงานของรฐั   

ผูต้รวจรบั                          ข้าราชการ / ลกูจ้างประจาํ 

                                               กรณีซ้ือ / จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท  

 กวพ. ยกเว้น ตามหนังสือ กค (กวพ) 0408.4/ว 155 ลว. 1 พ.ค. 50 ดงัน้ี  

 กรณีมหาวิทยาลยั ให้พนักงานมหาวิทยาลยัเป็นกรรมการ หรือ 

    ผูต้รวจรบัพสัด/ุงานจ้างได้ 

 กรณีส่วนราชการอ่ืน  ให้พนักงานราชการเป็นผูต้รวจรบัพสัด ุ/    

    งานจ้างได้ 
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หนังสือ ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 341 ลว. 20 ก.ย. 53 
 

         อนุมติัหลกัการ ผอ่นผนัให้ส่วนราชการแต่งตัง้พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลยั หรือพนักงานของรฐั ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการตรวจรบัพสัดหุรืองานจ้าง หรือควบคมุงาน 

เป็น ผูต้รวจรบัพสัดหุรืองานจ้าง หรือผูค้วบคมุงาน แล้วแต่กรณี 
 

ถือปฏิบติัตามระเบียบฯ ข้อ 35 วรรคท้าย และข้อ 37 ด้วย 
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การผอ่นผนัการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัดหุรอืงานจ้าง  

หรอืผูค้วบคมุงาน 



หนังสือ ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลว. 22 ต.ค. 53 

       อนุมติัให้ส่วนราชการแต่งตัง้ลกูจ้างประจาํเป็น

กรรมการตามระเบียบ 35 

      - ข้อ 32  ข้อ 35 ข้อ 80 ข้อ 101 และ ข้อ 116 

** ต้องคาํนึงถึงความรู ้ความสามารถ ลกัษณะงาน หน้าท่ี 

และความรบัผิดชอบของผูไ้ด้รบัแต่งตัง้เป็นสาํคญั ** 
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การอนุมติัให้แต่งตัง้ลกูจ้างประจาํเป็นกรรมการ 



  

 

Resolution 

1 

4 

2 

3 

5 

• ว 38 ลว. 28 เม.ย. 58 

• ว 80 ลว. 23 ก.ค. 58 
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 องคป์ระชมุ - ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง  

  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทกุครัง้ 

มติกรรมการ 
 
- ถือเสียงข้างมาก 

- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง 

  เพ่ิมอีก 1 เสียง 

ยกเวน้ - คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

- ต้องใช้มติเอกฉันท ์
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2 

จนท. พสัดุ 

หน. จนท.พสัดุ 

หน. ส่วนราชการ 

รายงาน (27) 

1 

5 

4 

6 ส่งมอบของ/งาน 

ใบส่ัง 

เห็นชอบ 
(29) 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ ตรวจการจ้าง 

ผู้ตรวจรับพสัดุ/ผู้ตรวจรับการจ้าง 

 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

การดาํเนินงานโดยวธีิตกลงราคา (1) 
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ข้อยกเว้น 

วธีิการ 

• กรณจีาํเป็นเร่งด่วน 

• ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 

• ดาํเนินการตามปกตไิม่ทนั 

  

 - เจ้าหน้าทีพ่สัดุ หรือ ผู้รับผดิชอบดาํเนินการไปก่อน 

 - รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการ 

 - ใช้รายงานเป็นหลกัฐานการตรวจรับ  

   

การดาํเนินงานโดยวธีิตกลงราคา (2) 



วิธีตกลงราคา ในระบบ e-GP ระยะท่ี 2  

              
        

3 

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา 
              
        

1 
จดัทาํรายงาน
ขอซ้ือขอจ้าง
และแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

              
        

2 

บนัทึกเลขท่ี
และวนัท่ีของ
เอกสารและ

คาํสัง่ 

              
        

4 

จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสัง่ซ้ือ 

สัง่จ้าง 
              
        

5 

จดัทาํร่าง
สญัญา               

        
6 

ตรวจสอบ
หลกัประกนั
สญัญาและ

จดัทาํสญัญา 

              
        

7 

ข้อมูล
สาระสาํคญัใน

สญัญา 
              
        

8 

การบริหาร
สญัญา 

              
        

สร้างโครงการ 
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เผยแพร่เอกสาร 

 
 

เจ้าหน้าที่พสัดุ หัวหน้าส่วนราชการ 
     ข้อ 27 

ข้อ 29 

จัดทําประกาศ (ข้อ 40) 

การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา (1) 

- ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วนั / นานาชาติ   

 ไม่น้อยกว่า 45 วนั 

- ส่งประกาศ + เอกสารสอบราคา ให้ผู้มอีาชีพขายหรือรับจ้าง
โดยตรง หรือทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนให้มากทีสุ่ด 
- ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ทีท่าํการโดยเปิดเผย 

 
 วนัประกาศห่างจากวนัปิดรับซอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั 

วนัปิดรับซอง จะต้องห่างจากวนัเร่ิมต้นรับซองไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั 

เร่ิมต้นรับซองนับตั้งแต่วนัประกาศ 

วนัประกาศ 

วนัรับซอง รับซองอย่างน้อย ๑๐ วนั เปิดซอง 

  ... ?... วนั คาํนึงถึงตรวจฮ้ัว 

ปิดรับซอง 



หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที ่นร (กวพ) 1204/ว 3987 ลว. 29 เม.ย. 39 

- กาํหนดให้ หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ มีหน้าทีรั่บผดิชอบในการควบคุมดูแล 

และจัดให้มีการจัดทาํหลกัฐานการเผยแพร่ข่าวการสอบราคา และการ

ประกวดราคา 

เช่น จัดทาํหลกัฐานการปิดประกาศในทีเ่ปิดเผยตลอดเวลาทีก่าํหนดไว้ใน

ประกาศ เป็นต้น 
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ระเบียบ 35 

ข้อ 41 (1) 

หนังสือเวยีน 

นร 0506/ว.78 ลว. 12 เม.ย. 53 

ส่งประกาศ+เอกสารสอบฯ 

ไปยงัผู้มีอาชีพ 

ปิดประกาศ 

ลงประกาศสอบราคาซ้ือ/จ้าง 

เวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th และ  

เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

ปฏบิตังิานในระบบ e-GP 

ตั้งแต่ 1 เม.ย. 53 

http://www.gprocurement.go.th/
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การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา (2) 

การย่ืนซอง 
- ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง               

  ประธานกรรมการ 

- ย่ืนซองด้วยตนเอง / ทางไปรษณย์ี  

  (กรณทีีก่าํหนดไว้) 

การรับซอง - เจ้าหน้าทีรั่บโดยไม่เปิดซอง 

- ระบุวนัและเวลารับซอง 

 - ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุทนัท ี

 

 

- หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุส่งให้ คกก.เปิดซองสอบราคา

ในวนัเปิดซอง 

การเกบ็รักษาซอง 

- หนังสือเวยีน ด่วนมาก ที ่นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 

20 ส.ค. 42 ให้ส่งมอบโดยพลนั หลงัครบกาํหนดรับซอง 
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ขัน้ตอนท่ี 

ตรวจสอบผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนั 

  ประกาศช่ือผูมี้สทิธิไดร้บัการคดัเลือก 

ตรวจสอบการขดัขวางการแขง่ขนัราคา 

อยา่งเป็นธรรม  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
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ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั หมายถงึ 

๑. บุคคล / นิตบุิคคล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ทางตรง/อ้อม)  

รวมคู่สมรส/บุตรยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

             -   มีความสัมพนัธ์ในเชิงบริหาร 

      -   มีความสัมพนัธ์ในเชิงทุน    

             -   มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะไขว้กนั                               

๒. เข้าเสนอราคา / เสนองาน ในคราวเดยีวกนั 

การตรวจสอบผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั 

(ระเบียบข้อ ๕ ประกอบข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง) 
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ความสัมพนัธ์ในเชงิทุน 

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

สามญั 

หุ้นส่วนไม่จํากดั 

ความรับผดิ ใน หจก. 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. 

บมจ. 

(>25% หรือ กวพ. กาํหนด) 

หุ้นส่วนในห้าง

หุ้นส่วนสามัญ / 

หจก. 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ใน บจก. บมจ. 
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ความสัมพนัธ์ในเชงิบริหาร  

ผูจ้ดัการ 

หุ้นส่วนผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหาร 

ผูมี้อาํนาจในการ

ดาํเนินงาน 

บุคคลหรือ

นิตบุิคคลอกี

รายหน่ึงหรือ

หลายราย 

มอีาํนาจ

หรือ

สามารถใช้

อาํนาจใน

การบริหาร

จัดการ

กจิการ 
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ความสัมพนัธ์ในลักษณะไขว้กัน 

-  ผู้จัดการ 

-  หุ้นส่วนผู้จัดการ 

-  กรรมการผู้จัดการ 

-  ผู้บริหาร 

-  ผู้มีอาํนาจใน 

   การดาํเนินงาน 

-   หุ้นส่วนใน 

    ห้างหุ้นส่วน 

    สามัญ / หจก. 

-   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

    ใน บจก. / บมจ. 
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บริษัท A บริษัท B หจก. C 

เชิงบริหาร - นาย ก. 

 กรรมการผู้จัดการ 

เชิงทุน        - นาย ก.  

       ถือหุ้น 26% 

เชิงไขว้      - นาย ก.   

       ถือหุ้น 26% 

- นาย ข. 

 กรรมการผู้จัดการ 

- นาย ก. ถือหุ้น 

20% 

- นาย ก. เป็น 

  หุ้นส่วนผู้จัดการ 

- นาย ก. เป็นหุ้นส่วน

ประเภทไม่จํากดั

ความรับผดิชอบ 

 -  นาย ก. เป็นหุ้นส่วน  

       ผู้จัดการ 
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ขัน้ตอนท่ี 
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ขัน้ตอนท่ี 
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ขัน้ตอนท่ี 
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3 

กรณีถกูต้องตามเอกสารรายเดียว :  
สอบราคา : ให้ดาํเนินการตามขั้นที่ 3 โดยอนุโลม  

ประกวดราคา :  
e – Auction :  

ให้ยกเลิก  หรือ  

หาก คกก.พจิารณาผล เห็นควรดาํเนินการต่อไป กไ็ด้ 

2 
เสนอราคาเท่ากนัหลายราย  

สอบราคา / ประกวดราคา :               

  

ให้ผู้ทีเ่สนอราคาดงักล่าวยืน่ซองใหม่  

e – Auction :  ระบบต่อเวลาอัตโนมัติ ถ้าไม่สําเร็จ ให้ยกเลิก 

1 
รายท่ีเลือกไม่ยอมเข้าทาํสญัญา 

ให้พจิารณารายต่ําถดัไป 
สอบราคา / ประกวดราคา :                 

e – bidding :  

e – market  / e – Auction :  ให้ยกเลิก (เรียกต่ําถดัไปไม่ได้) 

e – market  / e – bidding :   ให้ผู้ทีเ่สนอราคาเข้ามาในระบบเป็นลําดบัแรกชนะ 

e – bidding :  

e – market  (มีเสนอราคารายเดยีว) : สามารถรับราคาได้  

ข้อสังเกต      
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ราคาตํา่สดุ งบประมาณ ราคากลาง 
4 

การเปรียบเทียบราคา 

1 2 

ต่อรองราคา 

สอบราคา / ประกวดราคา 

* ระเบยีบ 35 ข้อ 43 *             

e – Auction :  

ต่อรองตาม ว. 113 

ลว. 23 มี.ค. 49 

ต่อรองราคา 

e – market : ระเบียบ ข้อ 23 

 e – bidding : ระเบียบ ข้อ 40          

10 % 

งานก่อสร้าง 

15 % 

งานซ้ือจ้าง 

อย่างอ่ืน 

ไม่ได้กาํหนดไว้ 

งานก่อสร้าง ให้ประเมินราคา 

ตามหนังสือ ที ่นร (กวพ) 1002/ว 6 ลว. 16 ก.พ. 32  

สูงกว่างบ สูงกว่าราคากลาง 

ส่งการคาํนวณ

ราคากลาง 

ให้ สตง. 
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กรณเีกนิวงเงนิ (ข้อ 43) 

• ถ้าไม่ได้ผลอกี ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ 

  ** ขอลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเน้ืองาน 

  ** ขอเงินเพิม่เติม 

  ** ยกเลกิการสอบราคา 

• เรียกรายตํา่สุดมาต่อรองให้อยู่ในวงเงนิหรือสูงกว่าไม่เกนิ 10 % 

• ถ้าไม่ได้ผลให้เรียกทุกรายมาย่ืนซองใหม่ 

การดาํเนินการโดยวธีิสอบราคา (4) 
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ขัน้ตอนท่ี 



ขัน้ตอนการประกวดราคา 

จัดทําเอกสาร 

ประกวดราคา 

(ข้อ 44) 
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จัดทาํรายงานขอซ้ือ/จ้าง 

และแต่งตั้งคณะ- 

กรรมการ (ข้อ 27) 

การรับและเปิดซอง 

(ข้อ 49) 

การประกาศเผยแพร่

การประกวดราคา 

 (ข้อ 45, 46) 

การขออนุมัติ

ส่ังซ้ือ/จ้าง (ข้อ 

65) 

การพจิารณาผล 

การประกวดราคา 

(ข้อ 50) 

การทาํสัญญา  

(ข้อ 132-133) 
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   เจ้าหน้าทีพ่สัดุ   หัวหน้าส่วนราชการ 
  ข้อ 29 

  ข้อ 27 

- ทาํตามตวัอย่างที ่กวพ. กาํหนด หรือ 

ทีผ่่านการตรวจจาก สนง.อยัการสูงสุด 

- แตกต่างหรือไม่รัดกมุส่ง 

  สนง.อยัการสูงสุดตรวจ 

 จดัทาํเอกสาร (ข้อ 44) 

การดาํเนินการโดยวธีิประกวดราคา (1) 
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การดาํเนินการโดยวธีิประกวดราคา (2) 

การเผยแพร่ข่าวการประกวดราคา ส่งไปรษณย์ี EMS 

• ให้จดัทาํเป็นประกาศ 

• ส่งวทิยุและหนังสือพมิพ์ 

• ส่งกรมประชาสัมพนัธ์ 

• ส่งองค์การส่ือสารมวลชน 

• ส่งศูนย์รวมข่าวประกวดราคา 

• ส่ง สตง. 

• ปิดประกาศ ณ ที ่ทาํการ 

• ในตู้ปิดประกาศมีกญุแจปิด 

• มีผู้ปิดและผู้ปลดประกาศ ซ่ึงมิใช่ 

   คนเดียวกนั และมีพยานรับรองด้วย 

หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยงัผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างกไ็ด้ 
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ประกาศ ไม่น้อยกว่า 7 วนั ทาํการ 

ให้ / ขาย • ไม่น้อยกว่า 7 วนั ทาํการ 

• ห้ามมเีง่ือนไขในการให้/ขาย 

คาํนวณราคา  ไม่น้อยกว่า 7 วนั ทาํการ 

วนัรับซองประกวดราคา 
ห้ามร่นหรือเล่ือนวนัรับซอง 

และเปิดซองประกวดราคา 

การดาํเนินการโดยวธีิประกวดราคา (3) 
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คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

- รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซอง ลงช่ือกาํกบั 

- ตรวจหลกัประกนัซองร่วมกบัเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ   

  กรณหีลกัประกนัซองเป็นหนังสือคํา้ประกนั ส่งสําเนาให้ผู้ออก 

- รับเอกสารตามบัญชีรายการเอกสาร พร้อมพสัดุตวัอย่าง แคตตาลอ็ก 

หรือแบบรูปและรายการละเอยีด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทกึไว้        

- พ้นกาํหนดรับซอง ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลกัฐาน 

การดาํเนินการโดยวธีิประกวดราคา (4) 
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คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

- ส่งเอกสารส่วนที ่1 ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด   

  ราคาเพ่ือตรวจสอบผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั 

- เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการ

เอกสารโดยเปิดเผย เฉพาะผู้ทีผ่่านการตรวจสอบผู้มผีลประโยชน์

ร่วมกนั และลงลายมือช่ือกาํกบัเอกสารทุกฉบับ 

- ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลกัฐาน พร้อมรายงาน

การดาํเนินการให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

การดาํเนินการโดยวธีิประกวดราคา (5) 
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ใช้วธีิพเิศษ 

 

- ประกวดราคาใหม่ 
  ไม่ได้ผลด ี

อนุโลมข้อ 43 

- สูงกว่าวงเงิน 

- คดัเลือกส่ิงของ/งานจ้าง ซ่ึงมี 

คุณภาพ คุณสมบัติเป็นประโยชน์ 

รายตํา่สุด 

- พจิารณาราคา เกณฑ์ปกติ 

ย่ืนซองใหม่ 

- เท่ากนัหลายราย 

ยกเลกิ / ดาํเนินการต่อไป 

- ถูกต้องรายเดยีว (51) 

 ยกเลกิ - ไม่มีผู้เสนอราคา   

   หรือไม่ถูกต้องตาม     

   spec  (52) 

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

- ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ 

การดาํเนินการโดยวธีิประกวดราคา (6) 
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เง่ือนไข (ข้อ 23) วงเงนิเกนิ 1 แสนบาท วธีิการ (ข้อ 57) 

ให้ความเห็นชอบ 29 

จนท. พสัดุ หัวหน้าส่วนราชการ 
ขอความเห็นชอบ 27 

(1) จะขายทอดตลาด (1) เจรจาตกลงราคา 

 (4) มคีวามต้องการซ้ือเพิม่ 

      ในสถานการณ์จําเป็น หรือเร่งด่วน 

      หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ 

      (Repeat Order) 

(4) เจรจากบัผู้รับจ้างรายเดมิ ตามสัญญาทีย่งั 

      ไม่ส้ินสุดระยะเวลาการส่งมอบ   

     - รายละเอยีดและราคาตํ่ากว่าหรือราคาเดมิ 

(2) เร่งด่วน ล่าช้าจะเสียหาย (2) เชิญผู้มอีาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง 

(3) ราชการลบั (3) เชิญผู้มอีาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง 



114 

(5) - เสนอผู้ส่ังซ้ือเพ่ือติดต่อส่ังซ้ือโดยกตรงจาก ตปท.  

        หรือสืบราคา คุณภาพ รายละเอยีด 

        โดยขอสถานทูตหรือส่วนราชการใน ตปท. 

     -  ติดต่อ สนง. ขององค์การระหว่างประเทศ 

 (5) - ซ้ือโดยตรงจาก ตปท. 

       - ซ้ือผ่านองค์การระหว่างประเทศ 

(6) เชิญผู้ผลติ/ผู้แทนจําหน่ายมาเสนอราคาและต่อรอง  

     // นร (กวพ) 1305/ว 1170 ลว. 17 ก.พ. 43 หากมี

ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายหลายราย ให้เชิญเข้าร่วมการ

แข่งขนัราคาให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได้ // 

 (6) ลกัษณะการใช้งาน หรือมีข้อจํากดัทาง

เทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ 

หมายความรวมถึง อะไหล่  รถประจํา-

ตาํแหน่ง ยารักษาโรคที่ไม่ต้องซ้ือตามข้อ 60 

(7) เชิญเจ้าของมาเสนอราคา และต่อรอง    (7) ซ้ือทีด่นิและส่ิงก่อสร้างเฉพาะ 

   (8) ดาํเนินงานซ้ือโดยวธีิอ่ืนแล้ว 

        ไม่ได้ผลด ี

(8) สืบราคาจากผู้มอีาชีพขาย และผู้เสนอ 

     ราคาทีถู่กยกเลกิไป (ถ้าม)ี และต่อรองราคา 

เง่ือนไข (ข้อ 23) วงเงินเกนิ 1 แสนบาท วธีิการ (ข้อ 57) 



ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 23(6) กาํหนดให้การซือ้โดย

วธีิพเิศษ  กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการ 

ใช้งาน หรือมีข้อจาํกัดทางเทคนิคที่จาํเป็นต้องระบุ
ย่ีห้อเป็นการเฉพาะ  ให้หมายความรวมถงึกรณีที่ 

ส่วนราชการมีความจาํเป็นจะต้องซือ้พัสดุที่มีผู้จัดทาํ

หรือผู้ผลติรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะด้วย โดยให้ 

ส่วนราชการสามารถดาํเนินการจัดซือ้โดยวธีิพเิศษ 

ได้โดยตรง 

หนังสือสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/6932  

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2537 
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กวพ. ได้มีหนังสือสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8186  

ลงวันที่ 31 สงิหาคม 2543 
ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจาํเป็นต่อเน่ืองว่า  

กรณีที่มีเหตุผลความจาํเป็น    

          

ที่จะต้องเช่าพัสดุจากผู้ให้เช่ารายเดมิ 

หรือจ้างผู้ให้บริการรายเดมิต่อเน่ือง 

เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  

ให้ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่หัวหน้าส่วนราชการจะใช้ดุลยพนิิจพจิารณา 

จัดจ้างหรือจัดเช่าโดยวธีิพเิศษ  

ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 57 (4) repeat order หรือ 

ข้อ 58 (2) repeat order  แล้วแต่กรณี โดยอนุโลมได้ 

116 



117 

การดาํเนินการจ้างโดยวธีิพเิศษ (1) 

(1) เป็นงานทีต้่องจ้างช่างผู้มีฝีมือ 
  โดยเฉพาะ หรือชํานาญเป็นพเิศษ 

  (1)  

- เชิญผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรงมาเสนอราคา    

- หากราคาทีเ่สนอสูงกว่าราคาท้องถิ่น     

หรือ ราคาทีป่ระมาณได้ หรือราคาที ่      

คณะกรรมการฯ เห็นสมควร ให้ต่อรอง 

เง่ือนไข (ข้อ 24) วงเงินเกนิ 1 แสนบาท วธีิการ (ข้อ 58) 

จนท. พสัดุ หัวหน้าส่วนราชการ 

ให้ความเห็นชอบ 29 

     รายงาน ข้อ 27 

(4)  เป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบั 

(2) กรณีเป็นงานจ้างซ่อมทีต้่องถอดตรวจ 
  ให้ทราบความชํารุดเสียหาย จึงจะประมาณ 

  ค่าซ่อมได้ 
(3) เร่งด่วน หากล่าช้าจะเสียหาย 
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(5) จําเป็นต้องจ้างเพิม่ 

     ในสถานการณ์จําเป็น หรือ  

     เร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของ     

     ราชการ (Repeat  Order) 

(2) เจรจากบัผู้รับจ้างรายเดิม ตาม

สัญญาทีย่งัไม่ส้ินสุดระยะเวลา

การส่งมอบ   

- รายละเอยีดและราคาตํ่ากว่าหรือ

ราคาเดิม 
(3) สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้าง และ 

ผู้เสนอราคาทีถู่กยกเลกิไป (ถ้ามี)  

และต่อรองราคา 

(6) ดําเนินการจ้างโดยวธีิอ่ืน 

แล้วไม่ได้ผลดี 

การดาํเนินการจ้างโดยวธีิพเิศษ (2) 

เง่ือนไข (ข้อ 24) วงเงินเกนิ 1 แสนบาท วธีิการ (ข้อ 58) 



การซ้ือหรอืการจา้งในต่างประเทศ 

สว่นราชการในต่างประเทศ 

สว่นราชการท่ีมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศ 

จะซ้ือหรอืจา้ง “โดยวธีิพิเศษ”ก็ได ้ 
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โดยใหติ้ดต่อซ้ือหรอืจา้ง  

กบัผ ูมี้อาชีพขายหรอืรบัจา้ง

ทํางานนัน้โดยตรง 



การซือ้/จ้าง โดยวธีิพเิศษ จาํเป็นต้องมี 

เหตุผลประกอบทุกครัง้หรือไม่ ? 

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  

ที ่นร (กวพ) 1305/ว 1170 ลงวนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 2543 

ในการจดัซ้ือโดยวธีิพเิศษ ผู้ดาํเนินการจดัหาและเจ้าหน้าทีพ่สัดุ

จะต้องระบุเหตุผลและความจาํเป็นทีต้่องซ้ือ รายละเอยีดของ

พสัดุทีจ่ะซ้ือ และเหตุผลความจาํเป็นทีจ่ะต้องซ้ือ โดยวธีิพเิศษ 

เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ให้การจดัซ้ือ

โดยวธีิพเิศษ ตามระเบียบฯ ข้อ 27 ให้ชัดเจน 
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การดาํเนินการซ้ือและการจ้างโดยวธีิกรณพีเิศษ 

ส่วนราชการ /รัฐวสิาหกจิ 

หน่วยงานตามกฎหมาย 

ท้องถ่ิน หรือหน่ายงานอ่ืน 

- วงเงนิเกนิ 100,000 บาท 

  หส.ราชการเป็นผู้ส่ังซ้ือหรือจ้าง 

- วงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท  

  เป็นอาํนาจ หัวหน้า จนท.พสัดุ 

(ข้อ27) 

(ข้อ29)  

จนท.พสัดุ หัวหน้าส่วนราชการ 

ติดต่อตกลงราคา 

กบัผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

1. เป็นผู้ทํา/ผลติเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ 

    ให้ซ้ือหรือจ้าง 

2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี กาํหนดให้ซ้ือ/จ้าง 

เง่ือนไข : 
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      วิธีซ้ือจ้าง 

ผูมี้อาํนาจ 

วิธีสอบราคา 

วิธีประกวดราคา 

e - Auction 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

หวัหน้า 

ส่วนราชการ 
ไม่เกิน 50 ล. ไม่เกิน 25 ล. ไม่จาํกดัวงเงิน 

ปลดักระทรวง 
เกิน 50 ล. 

แต่ไม่เกิน 100 ล. 

เกิน 25 ล. 

แต่ไม่เกิน 50 ล. 
- 

รฐัมนตรี 

เจ้าสงักดั 
เกิน 100 ล. เกิน 50 ล. - 
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“คําสัง่ทางปกครอง”  หมายความว่า 

 (1)  การใชอํ้านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ที ่ ทีมี่ผลเป็นการ
สรา้งนิติสมัพนัธข้ึ์นระหว่างบุคคลในอนัทีจ่ะก่อ  เปลีย่นแปลง  
โอน  สงวน  ระงบั  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ  หรือสิทธิ 

   หรือหนา้ทีข่องบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราว  หรือถาวร   

     Ex.  การสัง่การ  การอนุญาต การอนุมตัิ  การวนิิจฉัย 

          การรับรอง  และการรับจดทะเบยีน  แต่ไม่หมายรวมถงึ 

          การออกกฎ 

(2)  การอ่ืนทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
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พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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ให้การดาํเนินการของเจ้าหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี เป็นคาํสัง่ทางปกครอง 

1.  การดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัหา  หรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณี 

 (1)  การสัง่รบั  หรือไม่รบัคาํเสนอขาย รบัจ้าง  แลกเปล่ียน ให้เช่า ซ้ือ 
เช่า    

               หรือให้สิทธิประโยชน์ 

 (2)  การอนุมติัสัง่ซ้ือ จ้าง แลกเปล่ียน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิ  

                ประโยชน์ 

 (3)  การสัง่ยกเลิกกระบวนการพิจารณาคาํเสนอ  หรือการดาํเนินการ
อ่ืน 

               ในลกัษณะเดียวกนั 

 (4)  การสัง่ให้เป็นผูท้ิ้งงาน 
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กฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2543) 
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มาตรา  23 วรรคแรก   

 

หา้มมิใหจ่้ายเงิน หรือก่อหนี้ ผูกพนั ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี หรือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  

จนกว่าจะไดร้บัอนุมติัเงินประจํางวดแลว้ 
 

  ---------- ฯลฯ---------- 
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พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
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ปี งปม. 58 

เร่ิมจดัหาเมื่อทราบยอดเงิน 

( ว 429 ว 320 ว 286 และ ว 5 ) 

ปี งปม. 59 

 ผูร้บัจ้าง 
เร่ิมปฏิบติังาน 

 30 ก.ย.  1 ต.ค. 

ทาํสญัญา 

เมื่อได้รบั

เงินงวด 

การซ้ือ / การจ้าง / การเช่า ทัว่ไป  

แบบไม่ต่อเน่ือง 

 Ex. 17 ก.ย  Ex. 1 พ.ย 

ทาํรายงาน 

ขอซ้ือขอจ้าง 
จดัหาพสัด ุ

ประกาศ 

- สอบราคา 

- ประกวดราคา 

- e-
Auction 

- ตกลงราคา 

- วิธีพิเศษ 

- วิธีกรณีพิเศษ 

อนุมติั 

สัง่ซ้ือสัง่จา้ง 
หวัหน้าส่วน 

เหน็ชอบ 
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ปี งปม. 58 

สญัญาจ้าง ❶ 12 เดือน  

สญัญาจ้าง ❷ ..... เดือน  

จ้างเพ่ิม 
24 (5) repeat order 

สญัญาจ้าง ❶ ❷ ส้ินสดุ  

เร่ิมจดัหาเมื่อทราบยอดเงิน 

( ว 429 ว 320 ว 286 และ ว 5 ) 

 จาํเป็นต้อง จ้างต่อ 

 รายใหม่ รายเดิม  

ว 8186 

ใช้ repeat order โดยอนุโลม     

ปี งปม. 59 

 ผูร้บัจ้าง 
เร่ิมปฏิบติังาน 

 ผู้มีอาํนาจสัง่จ้าง 

ได้อนุมติั 

 30 ก.ย.  1 ต.ค. 

ว 351 ลว. 9 ก.ย. 48 

สญัญา ท่ีลงนาม ณ วนัปัจจบุนั 

จะมีผลย้อนหลงั  

ทาํสญัญา 

เมื่อได้รบั

เงินงวด 

การจ้าง / การเช่า ต่อเน่ือง 
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