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คู่มือการจดัซ้ือจดัจ้าง 
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั 2560 

การจดัซื้อจดัจ้างภายใต้พระราชบญัญตัิการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั 2560 และ
ภายใต้ระเบยีบกระทรวงการคลงั กฎกระทรวง และหนังสอืเวยีนต่าง ๆ ของกรมบญัชกีลาง มผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที่ 23 สิงหาคม 2560 การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ด าเนินการในเครอืข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ตามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางก าหนด และใหพ้มิพเ์อกสารจากระบบ
จดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง โดยมกีารด าเนินการ ดงันี้ 
 

การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง 

 
 

ตามหนังสอื ที่ กค 0405.4/ว.322 ลงวนัที่ 24 สงิหาคม 2560 ก าหนดให้การจดัซื้อจดัจา้งที่มี
วงเงนิเกินกว่า 500,000.-บาท ขึ้นไป ต้องประกาศแผนเผยแพร่ในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ สถานที่
เปิดเผยของหน่วยงาน และในเวบ็ไซตข์อง อ.ส.ค. (งบลงทุน และงบท าการ) 
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แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง ต้องประกอบด้วยรายการ ดงัต่อไปนี้ 

 ชื่อโครงการทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้ง 
 วงเงนิทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้ง 
 ระยะเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดุนัน้/งานแลว้เสรจ็ 

ข้อยกเว้นท่ีไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผน 

 กรณเีรง่ด่วน 
 กรณวีงเงนิไมเ่กนิ 500,000.-บาท 
 การจา้งออกแบบ/ควบคุมงานทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิ
 การจา้งทีป่รกึษาทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิ

 

 
 

*การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการ
จดัท าแผน  
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง 
     กรณีหน่วยงานที่ต้องการใช้พสัดุ/งานจ้าง จะต้องแต่งตัง้บุคคล หรอืคณะกรรมการก าหนด

ขอบเขตงาน (TOR) และก าหนดราคากลาง จ านวน 1 คณะ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ กรรมการ และ 
กรรมการเลขานุการ  

2. จดัท ารายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) 
วงเงินการจดัหาไม่เกิน 100,000.-บาท  
กรณีเป็นการจดัซื้อจะต้องจดัท ารายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ พรอ้มได้รบัความเหน็ชอบ

จากผูม้อี านาจ 
กรณีเป็นงานก่อสร้าง จะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน  

และตอ้งจดัท าใบประมาณราคา (ปร.4 และ ปร.5) และ แบบแปลน  
*ใบประมาณราคา ตอ้งม ี  - ผูร้บัรองการประมาณราคาและคณะกรรมการ 

   ก าหนดราคากลางลงนามก ากบั 
* แบบแปลน ตอ้งม ี  - ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ  

วงเงินการจดัหาเกิน 100,000.-บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดขอบเขตงาน/ราคากลาง ต้องเป็นผู้จดัท ารายละเอียด

ขอบเขตของงาน (TOR) พรอ้มไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ โดยมรีายละเอยีดการจดัท าขอบเขตงาน 
ดงันี้ 

 เหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
 คุณสมบตัผิูเ้สนอราคา 
 รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 
 วงเงนิงบประมาณ 
 ก าหนดส่งมอบ/ก าหนดแลว้เสรจ็ของงาน 
 ระยะเวลาการรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่งของพสัดุ/งานจา้ง 
 ก าหนดงวดการจา่ยเงนิ 
 อื่น ๆ 
กรณีเป็นงานก่อสร้าง จะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน  

และตอ้งจดัท าใบประมาณราคา (ปร.4 และ ปร.5) และ แบบแปลน  
*ใบประมาณราคา ตอ้งม ี  - ผูร้บัรองการประมาณราคาและคณะกรรมการ 

   ก าหนดราคากลางลงนามก ากบั 
* แบบแปลน       ตอ้งม ี  - ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ 
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วงเงินการจดัหาเกินกว่า 500,000 บาทขัน้ไป 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดขอบเขตงาน/ราคากลาง ต้องเป็นผู้จดัท ารายละเอียด

ขอบเขตของงาน (TOR) โดยมรีายละเอยีดการจดัท าขอบเขตงาน ดงันี้ 
 เหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
 คุณสมบตัผิูเ้สนอราคา 
 รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 
 วงเงนิงบประมาณ 
 ก าหนดส่งมอบ/ก าหนดแลว้เสรจ็ของงาน 
 ระยะเวลาการรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่งของพสัดุ/งานจา้ง 
 ก าหนดงวดการจา่ยเงนิ 
 อื่น ๆ 

กรณตีอ้งการใชพ้สัดุ/งานจา้ง ที่มวีงเงนิตัง้แต่ 500,000 บาท ขึน้ไป จะจดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณ
ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ(ตามหนังสอืที่ กค (กวจ)0405.2/ว.123 ลว.9 มนีาคม 2561) พรอ้มได้รบัความเหน็ชอบจาก 
ผูม้อี านาจ  

กรณีเป็นงานก่อสรา้ง จะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน  
และตอ้งจดัท าใบประมาณราคา (ปร.4 และ ปร.5) และ แบบแปลน  

*ใบประมาณราคา ตอ้งม ี  - ผูร้บัรองการประมาณราคาและคณะกรรมการ 
         ก าหนดราคากลางลงนามก ากบั 
* แบบแปลน       ตอ้งม ี  - ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ 
  

จดัท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัอนุมติั 
กรณหีน่วยงานทีต่้องการใชพ้สัดุ/งานจา้ง ทีม่วีงเงนิตัง้แต่ 500,000 บาท ขึน้ไป (ตามหนังสอืที ่

กค (กวจ)0405.2/ว.123 ลว.9 มนีาคม 2561) จะตอ้งจดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิตาม
แบบทีก่ าหนดแนบทา้ย ของส านักงาน ปปช โดยใชแ้บบฟอรม์ใหต้รงกบัพสัดุ/การจา้ง และมีคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางลงนาม พรอ้มไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อี านาจ และน าประกาศบนเวบ็ไซตข์อง อ.ส.ค. 

ทัง้นี้ ในการจดัท าราคากลางในงานก่อสรา้ง ตามแนวทางและวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง 
คณะอนุกรรมการก ากบัหลกัเกณฑ ์การค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง ณ พฤศจกิายน 2559 ก าหนดว่า “กรณี
ที่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานก่อสรา้งที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้
ค านวณไวแ้ลว้ และยงัไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรอืประกาศร่าง TOR ภายใน 30 วนั นับ
ถดัจากวนัท่ีหวัหน้าหน่วยงานของรฐัได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนัน้ ให้หวัหน้า
หน่วยงานของรฐัมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ค านวณราคากลางงานก่อสรา้งนัน้พจิารณา
ทบทวนราคากลางใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัแล้วน าเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน
การประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรอืประกาศรา่ง TOR”  
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3. จดัท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง 
หน่วยงานที่มคีวามประสงค์จะซื้อ/จ้าง จะต้องจดัท ารายงานขอซื้อ/จ้าง (ตามแบบฟอร์ม

รายงานขอซ้ือขอจ้างแต่ละวิธี) โดยมรีายละเอยีดขอรายงานขอซือ้/จา้ง ประกอบดว้ย 

 เหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
 รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ/แบบรปู รายละเอยีดงานก่อสรา้ง แลว้แต่กรณี 
 ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซือ้/จา้ง 
 วงเงนิงบประมาณ โดยระบุว่า “เงนินอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงาน” 
 ก าหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดุนัน้/งานแลว้เสรจ็ 
 วธิจีะซือ้/จา้ง และเหตุผลทีต่อ้งซือ้/จา้งโดยวธินีัน้ 
 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขอ้เสนอ 

 
 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดต่าง ๆ ซึง่มขีอ้ก าหนด ดงันี้ 

o กรณวีงเงนิ 2,000.-บาท ถงึ 500,00.-บาท  
        แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 1 ชุด หรอื จะแต่งตัง้บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
        เป็นผูต้รวจรบัพสัดุกไ็ด ้

o กรณวีงเงนิเกนิกว่า 100,000.-บาท ถงึ 500,000.-บาท 
        - ไมต่อ้งแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง 
        - แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ จ านวน 3 คน 1 ชุด 
         - แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง จ านวน 3 คน  
          1 ชุด 
       - ตอ้งมกี าหนดรายละเอยีดขอบเขตงาน (TOR) 
       - ตอ้งมตีารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 

o กรณวีงเงนิเกนิ 500,000.-บาท ขึน้ไป 
        - แต่งตัง้คณะกรรมการครบทัง้ 3 คณะ 
        - ตอ้งมกี าหนดรายละเอยีดขอบเขตงาน (TOR) 
        - ตอ้งมตีารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

4. จดัท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP 
หน่วยงานที่ต้องการใช้พสัดุ/งานจา้งจะต้องจดัท าใบ PO-R01 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการ

อนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
 
 
 
 

 
 

- การน าเสนอรายงานขอซือ้/จา้ง เป็นไปตามอ านาจทีไ่ดร้บัมอบจากผูอ้ านวยการ 
- หา้มแต่งตัง้ผูท้ีเ่ป็นคณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง เป็นคณะกรรมการชุดอื่น ในการด าเนินการ 
  เรือ่ง ๆ นัน้ 
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5. วิธีการจดัซ้ือ/จดัจ้าง 
 

 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 56(2) 

ด าเนินการเชญิผูป้ระกอบการรายหนึ่งรายใดมายืน่ขอ้เสนอราคา และด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(ก) กรณใีชว้ธิปีระกาศเชญิชวนและคดัเลอืก แลว้ไมไ่ดผ้ลด ี
(ข) กรณวีงเงนิตามกฎกระทรวงก าหนด ตัง้แต่ 2,000 - 500,000 บาท 
(ค) กรณจีดัซือ้จดัจา้งทีม่คีุณสมบตัติรงรายเดยีว หรอืมผีูป้ระกอบการเพยีงราย

เดยีวในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอื่นทีจ่ะใชท้ดแทนได้ 
(ง) กรณฉุีกเฉิน เนื่องจากอุบตัภิยั/ภยัธรรมชาต/ิโรคตดิต่ออนัตราย และกรณี

จดัซือ้โดยวธิอีื่นอาจก่อใหเ้กดิความล่าชา้เสยีหายอย่างรา้ยแรง 
(จ) กรณเีป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ดท้ าการจดัซือ้จดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมี

ความจ าเป็นตอ้งจดัซือ้จดัจา้งเพิม่เตมิหรอืต่อเนื่องในการใชพ้สัดุนัน้ 
(ฉ) กรณเีป็นพสัดุขายทอดตลาดโดย อ.ส.ค.  
(ช) กรณเีป็นทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งซึง่จ าเป็นตอ้งซือ้ 
(ซ) กรณอีื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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วิธีด าเนินการ 
เมื่อรายงานขอซือ้ขอจา้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้มอี านาจแลว้ ใหด้ าเนินการจดัหาพสัดุ/

งานจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พสัดุ ด าเนินการลงระบบ e-GP และพิมพ์เอกสารจากระบบจดัซื้อจดัจ้างด้วย
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง โดยด าเนินการ  

 เลอืกวธิกีารจดัพสัดุ/งานจา้ง ดงันี้ 
กรณีมาตรา 56(2)(ก) ให้เชญิผู้ประกอบการที่มอีาชพีขาย/จา้งโดยตรง หรอืจาก  

ผู้ยื่นข้อเสนอในการด าเนินการประกาศเชิญชวนที่ยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นข้อเสนอราคา หาก
ผูป้ระกอบการรายนัน้ เสนอราคาสงูกว่างบประมาณหรอืทอ้งตลาด ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีท่ าได้ 

กรณีมาตรา 56(2)(ข) ให้เจรจาตกลงกบัผู้ประกอบการที่มอีาชพีขาย/จา้งรายนัน้ 
โดยตรง  

กรณีมาตรา 56(2) (ค) (ง) ใหเ้ชญิผูป้ระกอบการทีข่ายรายนัน้โดยตรง มายื่นราคา 
หากเหน็ว่าราคาทีเ่สนอยงัสูงกว่าราคางบประมาณหรอืทอ้งตลาด หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ให้
ต่อรองราคาลงเท่าทีท่ าได ้

กรณีมาตรา 56(2)(จ) ให้เจรจากบัผู้ประกอบการที่มอีาชพีขาย/จ้างรายเดมิตาม
สญัญาหรอืขอ้ตกลง ซึง่ยงัไม่สิน้สุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอใหซ้ือ้/จา้งตามรายละเอยีด และราคาซือ้/จา้งที่
ต ่ากว่า หรอืเท่ากบัราคาเดมิ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัหน่วยงาน 

กรณีมาตรา 56(2)(ฉ) ใหเ้จรจาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการ 
กรณีมาตรา 56(2)(ช) ใหเ้ชญิเจา้ของทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หาก

เหน็ว่าราคาสงูกว่าราคาทอ้งตลาด ใหค้ณะกรรมการต่อรองราคาได ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบัหน่วยงาน 
 จดัท ารายงานผลการพจิารณา น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิ
 เมือ่รายงานผลการพจิารณาไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ  

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่เปิดเผย และแจง้ให้     
ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง  
กรณจีดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ การจดัท าสญัญา/
ใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั 
 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุใหแ้ผนก 

จดัซื้อจดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะได้ลงขอ้มูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกดิค่าปรบัใน
ระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้งล่าชา้ ท าให้ไม่สามารถเสนอราคาได้
อกี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลง 
ขอ้มลูในระบบ e-GP 
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* การด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการลง
ระบบวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

วิธีคดัเลือก  
ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 2560  

มาตรา 56(1) ด าเนินการเชญิผูป้ระกอบการไมน้่อยกว่า 3 ราย มายืน่ขอ้เสนอราคา เวน้แต่มผีูป้ระกอบการที่
มคีุณสมบตัติรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย และให้ค านึงถึงการไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ที่เข้ายื่น
ขอ้เสนอดว้ย โดยด าเนินการ ดงันี้ 

(ก) กรณใีชว้ธิปีระกาศเชญิชวนและคดัเลอืก แลว้ไมไ่ดผ้ลด ี
(ข) กรณพีสัดุ/การจา้งทีม่คีุณลกัษณะพเิศษหรอืซบัซอ้น ผูป้ระกอบการมจี านวน

จ ากดั 
(ค) กรณจีดัซือ้/จดัจา้งทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วน อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ทีไ่มไ่ด้

คาดหมาย หากใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนจะท าใหไ้มท่นัต่อความตอ้งการใชพ้สัดุ/
การจา้ง 

(ง) กรณพีสัดุ/งานจา้งมขีอ้จ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 
(จ) กรณเีป็นพสัดุทีต่อ้งซือ้โดยตรงจากต่างประเทศหรอืด าเนินการผ่านองคก์าร

ระหว่างประเทศ 
(ฉ) กรณเีป็นพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบั หรอืงานทีต่อ้งปกปิดเป็นความลบัของ อ.ส.ค.  

หรอืทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ 
(ช) กรณงีานจา้งซ่อมทีจ่ าเป็นต้องถอดตรวจใหท้ราบความช ารดุเสยีหายก่อนจงึจะ

ประมาณค่าซ่อมได ้
วิธีด าเนินการ 

 เมื่อรายงานขอซือ้ขอจา้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้มอี านาจแลว้ ใหด้ าเนินการจดัหาพสัดุ/
งานจา้ง โดยคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง ด าเนินการลงระบบ e-GP และพมิพเ์อกสารจากระบบจดัซือ้จดัจา้ง
ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ดงันี้ 

 ท าหนงัสอืเชญิชวนส่งไปยงัผูป้ระกอบการ 
 จดัท าบญัชรีายชื่อผูป้ระกอบการทีค่ณะกรรมการมหีนงัสอืเชญิชวน 

กรณวีงเงนิไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องจัดท าแผน 

กรณมีาตรา 56(2)(ข) ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

กรณมีาตรา 56(2)(ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ช) ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 

 กรณวีงเงนิไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องลงระบบ e-GP 
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 ผู้ประกอบการที่ได้รบัหนังสอืเชญิชวน ยื่นเสนอราคาตามวัน เวลา ที่หน่วยงาน
ก าหนด 

 รบัซองขอ้เสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการมหีนังสอืเชญิชวนเท่านัน้ และท าบญัชี
รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ ในเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนดวนั เวลา ที่หน่วยงาน
ก าหนดหา้มรบัเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุตวัอยา่งเพิม่เตมิ โดยเดด็ขาด 

 คณะกรรมการเปิดซองขอ้เสนอราคา พรอ้มตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ของ
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย และคณะกรรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัในเอกสารทุก
แผ่น 

 ตรวจสอบการมผีลประโยชน์รว่มกนั 
 ตรวจสอบหลกัฐานการเสนอราคาของผูย้ ืน่ขอ้เสนอ 
 พจิารณาคดัเลือกพสัดุ/งานจ้าง จากผู้มคีุณสมบตัิถูกต้องตามที่ก าหนด แล้วให้

เสนอซือ้/จา้งจากรายทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ซึง่เสนอราคาต ่าสุดหรอืคะแนนรวมสงูสุด 
 จดัท ารายงานผลการพจิารณา น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิ
 เมือ่รายงานผลการพจิารณาไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ ใหห้วัหน้าเจา้หน้าที่ 

พสัดุ ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในทีเ่ปิดเผย และแจง้
ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง  
กรณจีดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ การจดัท าสญัญา/
ใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุให้ 

แผนกจดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าชา้ จะเกดิค่าปรบั
ในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้งล่าชา้ ท าใหไ้ม่สามารถเสนอราคา
ไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลง 
ขอ้มลูในระบบ e-GP 
 

 
 

 
 
 

 
 

 การจัดหาพัสดุ/งานจ้าง ที่มีวงเงนิ เกินกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป 

 ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 

 จะต้องมีการจัดท าแผนทุกคร้ัง 
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* การด าเนินการโดยวิธีคดัเลือก ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการลงระบบ    
วิธีคดัเลือก  
 

วิธีประกาศเชิญชวน   
ตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 2560 ก าหนดให้ม ี3 วธิ ี

ดงันี้ 
 

 
 

 

วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์(e-market) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ข้อ 30 เป็นการจดัซื้อพสัดุที่เป็นสินค้าหรือ

บรกิารทีไ่มซ่บัซอ้น ซึง่มวีงเงนิเกนิกว่า 500,000 บาท ขึน้ไป และมรีายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะก าหนดไว้
ในระบบ e-catalog สามารถด าเนินการได ้2 ลกัษณะ 

 
 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่

เกิน 5,000.000 บาท 
ด าเนินการ ดงัน้ี 

 เจา้หน้าที่จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง พรอ้มร่างประกาศเชญิชวน 
รา่งเอกสารจากระบบ e-GP เสนอผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

 เมื่อผู้มอี านาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมร่างประกาศ
เชญิชวน ร่างเอกสาร แลว้ ใหป้ระกาศเผยแพร่เอกสารซือ้/จา้งในระบบ   e-GP ในเวบ็ไซต์หน่วยงาน และ
ปิดประกาศในทีเ่ปิดเผย ไมน้่อยกว่า 3 วนั ท าการ 
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 ก าหนดวนัเสนอราคา เป็นวนัถดัจากวนัสุดท้ายของการประกาศ
เผยแพร ่

 ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิารทีล่งทะเบยีนในระบบ e-GP และเป็นผูม้สีนิคา้/
บรกิารในระบบ e-catalog จะได้รบั e-mail จากระบบ e-GP ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดของประกาศและ
เอกสารไดจ้ากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและของกรมบญัชกีลาง ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิารจะ Log in เขา้สู่ระบบการ
เสนอราคา และจะเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีว ตามวนั เวลา ทีก่ าหนด และตอ้งยนืยนัการเสนอราคา 

 พจิารณาการเสนอราคา โดยพจิารณาจากผูเ้สนอราคาต ่าสุด หาก
มผีูเ้สนอราคาต ่าสุดมากกว่าหนึ่งราย ใหเ้ลอืกผูเ้สนอราคารายทีเ่ขา้เสนอราคาก่อน 

 หากพิจารณาเห็นว่าราคาเหมาะสมให้น าเสนอรายงานผลการ
พจิารณาเสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ หากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม ให้เสนอยกเลิก และด าเนินการใหม่หรอื
ด าเนินการโดยวธิคีดัเลอืก ตามมาตรา 56(1) (ก) หรอื วธิเีฉพาะเจาะจง ตามมาตรา (56(2) (ก) กไ็ด้ 

 เมือ่รายงานผลการพจิารณาไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ ให้ 
หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท า
ใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง กรณีจดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิค้า/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ  
การจดัท าสญัญา/ใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อ
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

  คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจ 

รบัพสัดุใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าชา้ จะ
เกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้งล่าชา้ ท าใหไ้ม่สามารถ
เสนอราคาไดอ้กี 

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ใหแ้ผนกจดัซือ้ 
จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลูในระบบ e-GP 

 การเสนอราคาโดยการประมลู วงเงินเกิน 5,000.000 บาท 
ด าเนินการ ดงัน้ี 

 เจา้หน้าที่จดัท ารายงานขอซื้อขอจา้ง พรอ้มร่างประกาศเชญิชวน 
รา่งเอกสารจากระบบ e-GP เสนอผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

 เมื่อผู้มอี านาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมร่างประกาศ
เชญิชวน รา่งเอกสาร แลว้ ใหป้ระกาศเผยแพร่เอกสารซือ้/จา้งในระบบ e-GP ในเวบ็ไซต์หน่วยงาน และปิด
ประกาศในทีเ่ปิดเผย ไมน้่อยกว่า 3 วนั ท าการ 

 ก าหนดวนัเสนอราคา เป็นวนัถดัจากวนัสุดท้ายของการประกาศ
เผยแพร ่
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 ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิารทีล่งทะเบยีนในระบบ e-GP และเป็นผูม้สีนิคา้/
บรกิารในระบบ e-catalog จะได้รบั e-mail จากระบบ e-GP ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดของประกาศและ
เอกสารไดจ้ากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและของกรมบญัชกีลาง ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิารจะ Log in เขา้สู่ระบบ เพื่อ
ลงทะเบยีนและทดสอบระบบ ภายในเวลาที่หน่วยงานก าหนด (ลงทะเบยีน 15 นาท ีและทดสอบระบบ      
15 นาท)ี การเสนอราคากระท าไดภ้ายในเวลา 30 นาท ีและจะเสนอราคากีค่ร ัง้กไ็ด ้ตามวนั เวลาทีก่ าหนด 

 พจิารณาการเสนอราคา โดยพจิารณาจากผูเ้สนอราคาต ่าสุด หาก
มผีูเ้สนอราคาต ่าสุดมากกว่าหนึ่งราย ใหเ้ลอืกผูเ้สนอราคารายทีเ่ขา้เสนอราคาก่อน 

 หากพิจารณาเห็นว่าราคาเหมาะสมให้น าเสนอรายงานผลการ
พจิารณาเสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ หากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม ให้เสนอยกเลิก และด าเนินการใหม่หรอื
ด าเนินการโดยวธิคีดัเลอืก ตามมาตรา 56(1) (ก) หรอื วธิเีฉพาะเจาะจง ตามมาตรา (56(2) (ก) กไ็ด้ 

 เมือ่รายงานผลการพจิารณาไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ ให้ 
หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท า
ใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง กรณีจดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิค้า/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ 
การจดัท าสญัญา/ใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อ
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการ 

ตรวจรบัพสัดุใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าชา้ 
จะเกิดค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสินค้า/งานจ้างล่าช้า ท าให้ไม่
สามารถเสนอราคาไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนก 
จดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลูในระบบ e-GP 

 
*การด าเนินการด้วยวิธี e-market ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการลงระบบ    
e-market  
 

 การจัดหาพัสดุ/งานจ้าง ที่มีวงเงนิ เกินกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป 

 ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 จะต้องมีการจัดท าแผนทุกคร้ัง 

 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องลงทะเบียนคู่ค้ากับภาครัฐ และลงบันทึกสินค้า/

บริการในระบบ e-catalog  
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o วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ขอ้ 31 เป็นการจดัหาพสัดุ/งานจา้ง  ซึง่มวีงเงนิเกนิ

กว่า 500,000 บาท เป็นสนิคา้/งานจา้ง ทีไ่มไ่ดก้ าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไวใ้นระบบ e-catalog  
ด าเนินการ ดงัน้ี 

 จดัท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง พรอ้มร่างประกาศอเิลก็ทรอนิกส์ ร่าง
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์จากระบบ e-GP เสนอผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

 เมื่อผู้มอี านาจเหน็ชอบรายงานขอซื้อขอจา้ง ใหจ้ดัท าร่างประกาศ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ประกาศเผยแพร่เอกสารซือ้/จา้งในระบบ e-GP ในเวบ็ไซต์หน่วยงาน และปิด
ประกาศในทีเ่ปิดเผย เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ 

 การน ารา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะ พรอ้มร่าง
ประกาศและเอกสารซือ้/จา้ง มหีลกัเกณฑด์งันี้ 

       เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท จะไม่น าร่าง
ประกาศและรา่งเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ เพื่อรบัฟังความคดิเหน็หรอืไม่กไ็ด ้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
หวัหน้าหน่วยงาน กรณีอยู่ในดุลยพนิิจ ต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้/จา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาฯ ใน
ระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง และของหน่วยงาน ไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการ 
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       เกิน 5,000,000 บาท ใหน้ าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ เผยแพร่ เพื่อรบัฟังความคิดเห็น โดยระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

เกนิ 500,000 บาท ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท  ไมน้่อยกว่า 5 วนั ท าการ 
เกนิ 5,000,000 บาท ไมเ่กนิ 10,000,000 บาท  ไมน้่อยกว่า 10 วนั ท าการ 
เกนิ 10,00,000 บาท ไมเ่กนิ 50,000,000 บาท  ไมน้่อยกว่า 12 วนั ท าการ 
เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป    ไมน้่อยกว่า 20 วนั ท าการ 

 กรณีที่ต้องปรบัปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
ตอ้งน ารา่งประกาศและรา่งเอกสารประกวดราคาฯ ทีป่รบัปรุง เผยแพร่ในระบบเครอืข่ายของกรมบญัชกีลาง
และของหน่วยงานอกีครัง้หนึ่ง ไมน้่อยกว่า 3 วนั ท าการ และแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้  ผูม้คีวามคดิเหน็
ทราบดว้ย 

 กรณีที่มีความคิดเห็น แต่หน่วยงานไม่ต้องการปรับปรุงร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุท ารายงาน พรอ้มความเหน็เสนอหวัหน้า
หน่วยงาน เพื่อขอความเหน็ชอบ และแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ม้คีวามคดิเหน็ทราบดว้ย 

 กรณีหน่วยงานก าหนดรายละเอียดของประกาศหรอืเอกสารซื้อ/
จา้งด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รอืขอบเขตงาน รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ/งานจา้ง 
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ในส่วนที่เป็นสาระส าคญั ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางส่วน ใหย้กเลกิการด าเนินในครัง้นัน้ แลว้ด าเนินการใหมใ่หถู้กตอ้ง 

 ก าหนดวนัเสนอราคา เป็นวนัถดัจากวนัสุดท้ายของการประกาศ
เผยแพร ่เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ 

 กรณีมพีสัดุเพื่อทดสอบหรอืน าเสนองาน หรอืเอกสารรายละเอยีด 
ใหห้น่วยงานก าหนดใหผู้ย้ ืน่เสนอราคา น าส่งพสัดุหรอืเอกสารมาส่งใหว้นัใดวนัหนึ่ง ภายใน    5 วนั นับถดั
จากวนัเสนอราคา  

เว้นแต่ การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้
พจิารณาก าหนดมากกว่า 1 วนั ได ้แต่จ านวนวนัดงักล่าวต้องไม่เกนิ 5 วนัท าการ นับถดัจากวนัเสนอราคา 
ทัง้นี้ ตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารซือ้หรอืจา้งดว้ยวธิกีารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์หช้ดัเจน 

 เมือ่ถงึก าหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้
ผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์และใหเ้สนอราคาภายในวนั เวลาทีห่น่วยงานก าหนด 
โดยสามารถเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีว ก าหนดวนัเสนอราคาจะร่น หรอืเลื่อน หรอืเปลีย่นแปลงก าหนดวนั
เสนอราคาไมไ่ด ้

 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ด าเนินการดงันี้ 

1. จดัพมิพใ์บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ ื่น 
ขอ้เสนอทุกรายผ่านทางระบบ ใหค้ณะกรรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผูย้ ืน่ขอ้เสนอทุกแผ่น 
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2. ตรวจสอบการมผีลประโยชน์รว่มกนั และเอกสารหลกัฐาน 
การเสนอราคาต่าง ๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี หรอืพจิารณาการน าเสนองานของผูย้ ื่นขอ้เสนอทุกราย หรอื
เอกสารหลกัฐาน หรอืรายละเอยีดทีก่ าหนดใหจ้ดัส่งในภายหลงัจากวนัเสนอราคา แลว้คดัเลอืกผูย้ ื่นขอ้เสนอ
ที่เสนอเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามเงื่ อนไขของหน่วยงานที่ประกาศไว้ในเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์

3. คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจากผูย้ ืน่ 
ขอ้เสนอรายใดกไ็ด ้แต่จะใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไวไ้มไ่ด้ 

4. หากคณะกรรมการเหน็ว่าผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีุณสมบตัไิม่ 
ครบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ใหต้ดัรายชื่อผูย้ ืน่ขอ้เสนอราคานัน้  

5. หากคณะกรรมการเหน็ว่าผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีุณสมบตัไิม่ 
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนด ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญัและแตกต่างนัน้ไม่มผีลท าให้เกิดการได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบหรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อยใหพ้จิารณาผ่อนปรนการตดัสทิธิผ์ูย้ ื่นขอ้เสนอรายนัน้ 

6. คณะกรรมการคดัเลอืกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดย 
ใหเ้รยีงล าดบัผูท้ีเ่สนอราคาต ่าสุดหรอืไดค้ะแนนรวมสงูสุด ไมเ่กนิ 3 ราย 

7. กรณผีูย้ ืน่ขอ้เสนอทีค่ดัเลอืกไวไ้มย่อมเขา้ท าสญัญาหรอื 
ขอ้ตกลง ใหพ้จิารณาผูท้ีเ่สนอราคาต ่ารายถดัไป หรอืผูท้ีไ่ด้คะแนนสงูรายถดัไป แลว้แต่กรณี 

 หากพิจารณาเห็นว่าราคาเหมาะสมให้น าเสนอรายงานผลการ
พจิารณาเสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ หากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม ให้เสนอยกเลิก และด าเนินการใหม่หรอื
ด าเนินการโดยวธิคีดัเลอืก ตามมาตรา 56(1) (ก) หรอื วธิเีฉพาะเจาะจง ตามมาตรา (56(2) (ก) กไ็ด้ 

 กรณีมผีู้ยื่นข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรอืมผีู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์เพยีงรายเดยีว ให้ยกเลกิการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์นครัง้นัน้ แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรทีจ่ะด าเนินการต่อ โดย
ไมต่อ้งยกเลกิ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคากบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ และจดัท ารายงานผลการ
พจิารณาเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิ

 กรณรีาคาของผูช้นะการเสนอราคาทีเ่หน็ควรซือ้/จา้งสูงกว่าวงเงนิ
งบประมาณ กรณีใช้เกณฑร์าคา ใหต่้อรองราคาผ่านระบบ e-GP ให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได ้หากผูเ้สนอราคา
รายนัน้ยอมลดราคา และยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบใหม่แลว้ ราคาไม่สูงกว่าวงเงนิงบประมาณ  หรอืสูงกว่า
งบประมาณ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ใหถ้อืว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม ใหซ้ือ้/จา้งจากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

 กรณรีาคาของผูช้นะการเสนอราคาทีเ่หน็ควรซือ้/จา้งสูงกว่าวงเงนิ
งบประมาณ กรณีใช้เกณฑร์าคา ใหต่้อรองราคาผ่านระบบ e-GP ให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได ้หากผูเ้สนอราคา
รายนัน้ยอมลดราคา และยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบใหม่แลว้ ราคาสูงกว่าวงเงนิงบประมาณ  เกนิรอ้ยละ 10 
ให้ผู้เสนอราคาทุกราย เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ภายในก าหนด
ระยะเวลาอนัสมควร หากผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใด ไมย่ืน่ใบเสนอราคาใหถ้อืว่ารายนัน้ยนืยนัราคาเสนอเดมิ 
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 กรณรีาคาของผูช้นะการเสนอราคาทีเ่หน็ควรซือ้/จา้งสูงกว่าวงเงนิ
งบประมาณ กรณีใช้เกณฑร์าคา ใหต่้อรองราคาผ่านระบบ e-GP ให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได ้หากผูเ้สนอราคา
รายนัน้ยงัเสนอราคาสงูกว่าวงเงนิงบประมาณเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ใหค้ณะกรรมการเสนอผูม้อี านาจใหย้กเลกิ
การซือ้/จา้ง หรอื ขอเงนิเพิม่ หรอืลดรายการ ลดจ านวน หรอืลดเนื้องาน 
 

หากการด าเนินการดงักล่าวท าให้ล าดบัของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ถอืว่าก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบระหว่างผูเ้สนอราคา ใหย้กเลกิการซือ้/จา้งในครัง้นัน้ 
แต่หากเห็นว่าการด าเนินการโดยวธิปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีผู้มอี านาจอาจสัง่ให้
ด าเนินการซื้อ/จา้ง โดยวธิคีดัเลอืก ตามมาตรา 56(1) (ก) หรอื วธิเีฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2) (ก) 
แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่จะด าเนินการซื้อ/จ้างโดยวิธคีดัเลอืกหรอืวิธเีฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอื่นให้เริม่
กระบวนการซือ้/จา้งใหม ่

 จดัท ารายงานผลการพิจารณา เสนอผู้มีอ านาจ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิทัง้นี้ รายงานผลการพจิารณาตอ้งประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

- รายการพสัดุทีซ่ือ้/จา้ง 
- รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอขอผู้ยื่น

ขอ้เสนอทุกราย 
- รายชื่ อผู้ยื่ นข้อ เสนอที่ผ่ านการคัด เลือกว่ า ไม่ เ ป็นผู้มี

ผลประโยชน์รว่มกนั 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารให้

คะแนน 
- ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการให้คะแนนขอ้เสนอ

ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการ
พจิารณา  

 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รบัอนุมตัิจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้
หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท า
ใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง กรณีจดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิค้า/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ  
การจดัท าสญัญา/ใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อ
จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจ 

รบัพสัดุใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าชา้ จะ
เกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผู้ประกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้งล่าชา้ ท าใหไ้ม่สามารถ
เสนอราคาไดอ้กี  
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 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนก 
จดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลูในระบบ e-GP 

 
*การด าเนินการด้วยวิธี e-bidding ให้ด าเนินการในระบบ e-GP ตามคู่มือการลงระบบ    
e-bidding 
 

การจ้างท่ีปรกึษา 
 

 การจา้งทีป่รกึษา ตามมาตรา 69 งานจา้งทีป่รกึษาอาจกระท าไดโ้ดยวธิดีงัต่อไปนี้ 
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ใหใ้ชก้บังานทีไ่ม่ซบัซอ้น งานทีม่ลีกัษณะเป็นงานประจ าของหน่วยงานรฐั หรอืงานทีม่ ี
มาตรฐานตามหลกัวชิาชพี และมทีีป่รกึษาซึง่สามารถท างานนัน้ไดเ้ป็นการทัว่ไป 

(2) วิธีคดัเลือก 
ใหใ้ชก้บังานทีใ่ชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปแลว้ไมไ่ดผ้ลด ีหรอืเป็นกรณีทีเ่ป็นงานซบัซอ้น 
หรอืซบัซอ้นมาก หรอื กรณีเป็นงานจา้งทีม่ทีีป่รกึษาจ านวนจ ากดัใหเ้ชญิชวนเฉพาะที่
ปรกึษาทีม่คีุณสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ซึง่ตอ้งไมน้่อยกว่า 3 ราย ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ 
เวน้แต่ในงานทีม่ทีีป่รกึษาน้อยกว่า 3 ราย ใหก้ระท าไดใ้นกรณดีงัต่อไปนี้ 
(ก) ใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไมม่ผีูม้ายืน่ขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนัน้ไมไ่ดร้บัการ

คดัเลอืก 
(ข) เป็นงานทีซ่บัซอ้น ซบัซอ้นมาก หรอืทีม่เีทคนิคเฉพาะไม่เหมาะสมทีจ่ะด าเนินการโดย

วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป 
(ค) เป็นงานจา้งทีม่ทีีป่รกึษาในงานทีจ่ะจา้งนัน้จ านวนจ ากดั 
(ง) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
ใหก้ระท าไดใ้นกรณดีงัต่อไปนี้ 
(ก) ใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืกแลว้ หรอืใชว้ธิคีดัเลอืกแลว้ แต่ไมม่ผีูม้ายืน่

ขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนัน้ไม่ไดร้บัการคดัเลอืก 
(ข) งานจา้งทีม่วีงเงนิค่าจา้งครัง้หนึง่ไมเ่กนิวงเงนิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 การจัดหาพัสดุ/งานจ้างท่ีซับซ้อน ที่มีวงเงนิ เกินกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป 

 ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 

 จะต้องมีการจัดท าแผนทุกคร้ัง 

 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องลงทะเบียนคู่ค้ากับภาครัฐ  
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(ค) เป็นงานทีจ่ าเป็นตอ้งใหท้ีป่รกึษารายเดมิท าต่อจากงานทีไ่ดท้ าไวแ้ลว้ เนือ่งจากเหตุผล
ทางเทคนิค 

(ง) เป็นงานจา้งทีม่ทีีป่รกึษาในงานทีจ่ะจา้งนัน้ จ านวนจ ากดัและมวีงเงนิค่าค่าจา้งครัง้หนึง่
ไมเ่กนิวงเงนิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(จ) เป็นงานจา้งทีม่ทีีป่รกึษาในงานทีจ่ะจา้งนัน้เพยีงรายเดยีว 
(ฉ) เป็นงานจา้งทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิหากล่าชา้จะ

เสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัหรอืความมัน่คงของชาติ 
(ช) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

1. จดัท ารางานขอจา้งทีป่รกึษา ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจ โดยรายงานขอ
จา้ง ตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 

- เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษา 
- ขอบเขตของงานจา้งทีป่รกึษา 
- คุณสมบตัขิองทีป่รกึษาทีจ่ะจา้ง 
- ราคากลางงานจา้งทีป่รกึษา 
- วงเงนิทีจ่ะจา้งทีป่รกึษา โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ ถา้ไม่มวีงเงนิดงักล่าว ใหร้ะบุวงเงนิที่
ประมาณว่าจะจา้งในครัง้นัน้ 

- ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานจา้งทีป่รกึษา 
- วธิจีา้งทีป่รกึษาและเหตุผลทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษาโดยวธินีัน้ 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษา คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ คณะกรรมการ

ก าหนดขอบเขตงาน/ราคากลาง 
- ขอ้เสนออื่น ๆ 

2. รายละเอยีดขอบเขตของงานจา้งทีป่รกึษา (TOR) 
3. จดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามแบบของส านกังาน ปปช.ก าหนด 
4. จดัท าใบ PO-R04 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
5. เมือ่ผูม้อี านาจเหน็ชอบรายงานขอจา้งแลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 
 
 

ให้แต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหรือ

บคุคลใดบคุคลหน่ึงจดัท าร่างขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา รวมทัง้ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ  
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 เมือ่ผูม้อี านาจใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอจา้งทีป่รกึษาแลว้ใหห้วัหน้าเจา้หน้าที่

เผยแพรป่ระกาศและเอกสารจา้งทีป่รกึษาในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของ
กรมบญัชกีลาง (e-GP) และบนเวบ็ไซตข์อง อ.ส.ค. พรอ้มทัง้ปิดประกาศในทีเ่ปิดเผย
ของหน่วยงาน เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า 5 วนั ท าการ 

 การใหเ้อกสารการจา้งทีป่รกึษา รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จะใหพ้รอ้มกนักบัการ
เผยแพรป่ระกาศและเอกสารจา้งทีป่รกึษา เพื่อใหท้ีป่รกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ยื่น
ขอ้เสนอสามารถขอรบัเอกสารจา้งทีป่รกึษาตัง้แต่วนัเริม่ตน้ประกาศจนถงึวนัสุดทา้ย
ของการประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งทีป่รกึษา 

 ก าหนด เวลา ในการยื่นขอ้เสนอเป็นวนัท าการเพยีงวนัเดยีว นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของ
การเผยแพรป่ระกาศและเอกสารจา้งทีป่รกึษา 

 เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลา ในการยื่นขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษา 
ด าเนินการดงันี้ 
 เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของทีป่รกึษาผูย้ ืน่

ขอ้เสนอทุกรายแลว้ ใหก้รรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กแผ่น 
 ตรวจสอบการมผีลประโยชน์รว่มกนัและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของทีป่รกึษาผู้

ยืน่ขอ้เสนอ แลว้คดัเลอืกทีป่รกึษาผูย้ ื่นขอ้เสนอทีไ่มม่ปีระโยชน์รว่มกนั และยื่น
เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มคีุณสมบตัแิละขอ้เสนอดา้นคุณภาพทีค่รบถว้น ตาม
เงือ่นไขที ่อ.ส.ค. ก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งทีป่รกึษา 

 ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจากทีป่รกึษาผูย้ ืน่
ขอ้เสนอรายใดกไ็ด ้แต่จะใหท้ีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดเปลีย่นแปลง
สาระส าคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด ้

 ทีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้น ตามเงือ่นไขที่ อ.ส.ค.ได้
ก าหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการตดัรายชื่อของทีป่รกึษาผูย้ ื่นขอ้เสนอรายนัน้ 

 เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของทีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายทีถู่กตอ้ง และ
พจิารณาเลอืกรายทีเ่สนอราคาต ่าสุดและจดัล าดบั 

 กรณทีีป่รกึษาผูย้ ื่นขอ้เสนอรายทีค่ดัเลอืกไว ้ซึง่เสนอราคาต ่าสุด ไมเ่ขา้ท า
สญัญา หรอืขอ้ตกลงกบั อ.ส.ค. ในเวลาทีก่ าหนด ตามเอกสารจา้งทีป่รกึษา ให้
คณะกรรมการพจิารณาผูท้ีเ่สนอราคาต ่าสุดรายถดัไป 

 กรณทีีม่ทีีป่รกึษาผูย้ ื่นขอ้เสนอ เสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย ใหเ้รยีกที่
ปรกึษาดงักล่าวมาเสนอราคาใหม ่ดว้ยวธิกีารยืน่ซองขอ้เสนอดา้นราคา และ
พจิารณาเลอืกรายทีเ่สนอราคาต ่าสุด 
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 กรณมีผีูย้ ืน่ขอ้เสนอหลายราย แต่ผ่านการคดัเลอืกรายเดยีว ใหเ้สนอผูม้อี านาจ
ยกเลกิ แต่หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ
ด าเนินการต่อไป โดยไมต่อ้งยกเลกิ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการต่อไปโดยไม่
ตอ้งยกเลกิ และต่อรองราคากบัทีป่รกึษารายนัน้แลว้น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัิ
ต่อไป 

 กรณทีีไ่มม่ผีูย้ ืน่ขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนัน้ไมไ่ดร้บัการคดัเลอืก ใหเ้สนอผูม้ ี
อ านาจยกเลกิ หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการจา้งโดยวธิปีระกาศ
เชญิชวนทัว่ไปใหมอ่าจไมไ่ดผ้ลด ีจะใหด้ าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ตาม
มาตรา 70(2)(ก) หรอืวธิเีฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3) (ก) แลว้แต่กรณกีไ็ด ้
เวน้แต่จะด าเนินการโดยวธิคีดัเลอืก หรอืวธิเีฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอื่น โดยให้
เริม่กระบวนการจา้งใหม ่ดว้ยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 

 กรณีที่ปรกึษาเสนอราคาสูงกว่าวงเงนิที่จะจา้ง ให้คณะกรรมการต่อรองราคา 
จากทีป่รกึษารายนัน้ หากการต่อรองราคาจากทีป่รกึษารายนัน้ ราคายงัสูงกว่า
วงเงนิจะจา้ง ใหเ้ชญิทีป่รกึษาทีผ่่านเกณฑด์า้นคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคา
ใหม ่พรอ้มกนั หากราคาทีต่่อรองยงัสงูกว่าวงเงนิจา้งใหเ้สนอผูม้อี านาจยกเลกิ  
หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าการจา้งโดยวธิีประกาศเชญิชวนทัว่ไป
ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะให้ด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ตามมาตรา 70(2)(ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3)(ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่จะ
ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น โดยให้เริ่ม
กระบวนการจ้า ง ใหม่  ด้ วยการจัดท า รายงา นขอจ้า งตามระ เบียบ
กระทรวงการคลงั 

  คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มดว้ยเอกสาร
ทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมดต่อผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ โดยรายงานผลการพจิารณาดงักล่าว อยา่งน้อยรายละเอยีดตอ้ง
ประกอบดว้ย 

- รายละเอยีดงานจา้งทีป่รกึษา 
- รายชื่อทีป่รกึษา วงเงนิทีเ่สนอ และขอ้เสนอของทีป่รกึษาทุกราย 
- รายชื่อทีป่รกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกว่าไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนั 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของที่
ปรกึษาทุกราย พรอ้มเหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา 

 เมื่อรายงานผลการพจิารณาได้รบัอนุมตัจิากผู้มอี านาจแล้ว ให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  
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 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง กรณี
จดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิค้า/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ 
การจัดท าสัญญา/ใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรื่องใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุใหแ้ผนก

จดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า 
จะเกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง
ล่าชา้ ท าใหไ้มส่ามารถเสนอราคาไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลู
ในระบบ e-GP 

 
วิธีคดัเลือก 

1. จดัท ารางานขอจา้งทีป่รกึษา ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจ โดยรายงาน
ขอจา้ง ตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 
- เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษา 
- ขอบเขตของงานจา้งทีป่รกึษา 
- คุณสมบตัขิองทีป่รกึษาทีจ่ะจา้ง 
- ราคากลางงานจา้งทีป่รกึษา 
- วงเงนิทีจ่ะจา้งทีป่รกึษา โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ ถา้ไม่มวีงเงนิดงักล่าว ใหร้ะบุวงเงนิที่
ประมาณว่าจะจา้งในครัง้นัน้ 

- ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานจา้งทีป่รกึษา 
- วธิจีา้งทีป่รกึษาและเหตุผลทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษาโดยวธินีัน้ 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษา คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ คณะกรรมการ

ก าหนดขอบเขตงาน/ราคากลาง 
2. รายละเอยีดขอบเขตของงานจา้งทีป่รกึษา (TOR) 
3. จดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามแบบของส านกังาน ปปช.ก าหนด 
4. จดัท าใบ PO-R04 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
5. เมือ่ผูม้อี านาจเหน็ชอบรายงานขอจา้งแลว้ ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 เมือ่ผูม้อี านาจใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอจา้งทีป่รกึษาแลว้ใหห้วัหน้าเจา้หน้าที่ขอ

รายชื่อทีป่รกึษาในสาขางานทีจ่ะจา้งจากศูนยข์อ้มลูทีป่รกึษา กระทรวงการคลงั แลว้
มอบใหค้ณะกรรมการจา้งทีป่รกึษา ด าเนินการต่อไป 

 คณะกรรมการจา้งทีป่รกึษาจดัท าหนงัสอืเชญิชวนทีป่รกึษา และก าหนดวนัเสนอราคา 
ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
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 ใหเ้ชญิชวนทีป่รกึษาทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดใหเ้ขา้มายืน่ขอ้เสนอต่อ อ.ส.ค. ไมน้่อย
กว่า 3 ราย เวน้แต่มทีีป่รกึษาดงักล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยใหค้ านึกถงึการไม่มี
ผลประโยชน์รว่มกนัของผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย 

 เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลาในการยื่นขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการรบัซองขอ้เสนอของที่
ปรกึษา พรอ้มจดัท าบญัชรีายชื่อทีป่รกึษาผูม้ายืน่ขอ้เสนอ หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว
แลว้ หา้มรบัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เพิม่เตมิ 

 เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลา ในการยื่นขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษา 
ด าเนินการดงันี้ 
 เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของทีป่รกึษาผูย้ ืน่

ขอ้เสนอทุกรายแลว้ ใหก้รรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กแผ่น 
 ตรวจสอบการมผีลประโยชน์รว่มกนัและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของทีป่รกึษา 

ผูย้ ืน่ขอ้เสนอ แลว้คดัเลอืกทีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีไ่ม่มปีระโยชน์รว่มกนั และ
ยืน่เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มคีุณสมบตัแิละขอ้เสนอดา้นคุณภาพทีค่รบถว้น 
ตามเงือ่นไขที ่อ.ส.ค. ก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งทีป่รกึษา 

 ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจากทีป่รกึษาผูย้ ืน่
ขอ้เสนอรายใดกไ็ด ้แต่จะใหท้ีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดเปลีย่นแปลง
สาระส าคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด ้

 ทีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้น ตามเงือ่นไขที่ อ.ส.ค.ได้
ก าหนดไว ้ใหค้ณะกรรมการตดัรายชื่อของทีป่รกึษาผูย้ ื่นขอ้เสนอรายนัน้ 

 เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของทีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายทีถู่กตอ้ง จดัล าดบั
คะแนน และพจิารณาคดัเลอืก ดงันี้ 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 
o กรณีการจา้งทีป่รกึษา เพื่อด าเนินงานประจ าหรอืงานทีม่มีาตรฐานเชงิ

คุณภาพ ตามหลกัวชิาชพีอยู่แล้ว หรอืงานไม่ซบัซ้อนใหค้ดัเลอืกผูย้ ื่น
ขอ้เสนอทีผ่่านเกณฑด์า้นคุณภาพ ซึง่เสนอราคาต ่าสุด 

o กรณีการจ้างที่ปรกึษาที่เป็นไปตามาตรฐานของ อ.ส.ค. หรอืงานที่
ซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้
คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากทีสุ่ด 

o กรณกีารจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลอืกผูย้ ื่นขอ้เสนอที่
ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพ ซึง่ไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากทีสุ่ด 

 กรณทีีป่รกึษาผูย้ ื่นขอ้เสนอรายทีค่ดัเลอืกไว ้ไมเ่ขา้ท าสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบั 
อ.ส.ค. ในเวลาทีก่ าหนด ใหค้ณะกรรมการพจิารณาทีป่รกึษาผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีไ่ด้
คะแนนมากทีสุ่ดตาม (ก) หรอื (ข) แลว้แต่กรณ ีรายถดัไป ตามล าดบั 
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 กรณมีผีูย้ ืน่ขอ้เสนอเพยีงรายเดยีว หรอืมผีูย้ ื่นขอ้เสนอหลายราย แต่ผ่านการ
คดัเลอืกเพยีงรายเดยีว ใหเ้สนอผูม้อี านาจยกเลกิ แต่หากคณะกรรมการ
พจิารณาแลว้เหน็ว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป โดยไมต่อ้งยกเลกิให้
คณะกรรมการด าเนินการต่อไปโดยไมต่อ้งยกเลกิ และต่อรองราคากบัทีป่รกึษา
รายนัน้แลว้น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัต่ิอไป 

 กรณทีีไ่มม่ผีูย้ ืน่ขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนัน้ไมไ่ดร้บัการคดัเลอืก ใหเ้สนอผูม้ ี
อ านาจยกเลกิ หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการจา้งโดยวธิปีระกาศ
เชญิชวนทัว่ไปใหมอ่าจไมไ่ดผ้ลด ีจะใหด้ าเนินการจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 70(3) (ก) แลว้แต่กรณกีไ็ด ้เวน้แต่จะด าเนินการโดยวธิี
เฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอื่น โดยใหเ้ริม่กระบวนการจา้งใหม ่ดว้ยการจดัท า
รายงานขอจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 

 กรณีที่ปรกึษาเสนอราคาสูงกว่าวงเงนิที่จะจา้ง ให้คณะกรรมการต่อรองราคา 
จากทีป่รกึษารายนัน้ หากการต่อรองราคาจากทีป่รกึษารายนัน้ ราคายงัสูงกว่า
วงเงนิจะจา้ง ใหเ้ชญิทีป่รกึษาทีผ่่านเกณฑด์า้นคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคา
ใหม ่พรอ้มกนั หากราคาทีต่่อรองยงัสูงกว่าวงเงนิจา้งใหเ้สนอผูม้อี านาจยกเลกิ 
หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าการจา้งโดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป
ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะให้ด าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ตามมาตรา 70(2)(ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70(3)(ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่จะ
ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น โดยให้เริ่ม
กระบวนการจ้า ง ใหม่  ด้ วยการจัดท า รายงานขอจ้า งตามระ เบียบ
กระทรวงการคลงั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรอืวิธีคดัเลือก นอกจากให้พิจารณา
เกณฑด์า้นคณุภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการให้น ้าหนัก ทัง้ 6 เกณฑ ์ตามความใน
มาตรา 76 ดงัน้ี 

- ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรกึษา 

- วิธีการบริหารและปฏิบติังาน 

- จ านวนบุคลากรท่ีรว่มงาน 

- ประเภทของท่ีปรกึษาท่ีรฐัต้องการส่งเสริมหรอืสนับสนุน 

- ข้อเสนอด้านการเงิน 

- เกณฑอ่ื์นตามก าหนดในกฎกระทรวง 
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  คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มดว้ยเอกสาร
ทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมดต่อผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ โดยรายงานผลการพจิารณาดงักล่าว อยา่งน้อยรายละเอยีดตอ้ง
ประกอบดว้ย 

- รายละเอยีดงานจา้งทีป่รกึษา 
- รายชื่อทีป่รกึษา วงเงนิทีเ่สนอ และขอ้เสนอของทีป่รกึษาทุกราย 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของที่
ปรกึษาทุกราย พรอ้มเหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา 

 เมื่อรายงานผลการพจิารณาได้รบัอนุมตัจิากผู้มอี านาจแล้ว ให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง กรณี
จดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิค้า/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ 
การจัดท าสัญญา/ใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรื่องใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุใหแ้ผนก

จดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า 
จะเกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง
ล่าชา้ ท าใหไ้มส่ามารถเสนอราคาไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลู
ในระบบ e-GP  

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1. จดัท ารางานขอจา้งทีป่รกึษา ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจ โดยรายงาน
ขอจา้ง ตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 
- เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งทีป่รกึษา 
- ขอบเขตของงานจา้งทีป่รกึษา 
- คุณสมบตัขิองทีป่รกึษาทีจ่ะจา้ง 
- ราคากลางงานจา้งทีป่รกึษา 
- วงเงนิทีจ่ะจา้งทีป่รกึษา โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ ถา้ไม่มวีงเงนิดงักล่าว ใหร้ะบุวงเงนิที่
ประมาณว่าจะจา้งในครัง้นัน้ 

- ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานจา้งทีป่รกึษา 
- วธิจีา้งทีป่รกึษาและเหตุผลทีต่อ้งจา้งที่ปรกึษาโดยวธินีัน้ 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี 
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- แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจา้งทีป่รกึษา คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ คณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตงาน/ราคากลาง 

- ขอ้เสนออื่น ๆ 
2. รายละเอยีดขอบเขตของงานจา้งทีป่รกึษา (TOR) 
3. จดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามแบบของส านกังาน ปปช.ก าหนด 
4. จดัท าใบ PO-R04 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
 
 
5. เมือ่ผูม้อี านาจเหน็ชอบรายงานขอจา้งแลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 เมือ่ผูม้อี านาจใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอจา้งทีป่รกึษาแลว้ใหค้ณะกรรมการจา้งที่

ปรกึษาจดัท าหนงัสอืเชญิชวนทีป่รกึษา ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด โดย
เชญิชวนทีป่รกึษารายใดรายหน่ึงทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะท างานนัน้ 

 คณะกรรมการจา้งทีป่รกึษา พจิารณาขอ้เสนอของทีป่รกึษาและเจรจาต่อรอง เพื่อใหไ้ด้
ขอ้เสนอทีเ่หมาะสม ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.
มากทีสุ่ด  

 คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บั
ไวท้ัง้หมดต่อผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ โดย
รายงานผลการพจิารณาดงักล่าว อยา่งน้อยรายละเอยีดตอ้งประกอบดว้ย 

- รายละเอยีดงานจา้งทีป่รกึษา 
- รายชื่อทีป่รกึษา วงเงนิทีเ่สนอ และขอ้เสนอของทีป่รกึษาทุกราย 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของที่
ปรกึษาทุกราย พรอ้มเหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา 

 เมื่อรายงานผลการพจิารณาได้รบัอนุมตัจิากผู้มอี านาจแล้ว ให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง กรณี
จดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิค้า/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ 
การจัดท าสัญญา/ใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรื่องใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุใหแ้ผนก

จดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า 
จะเกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง
ล่าชา้ ท าใหไ้มส่ามารถเสนอราคาไดอ้กี  
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 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลู
ในระบบ e-GP  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง 
 

  การจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง ด าเนินการได ้4 วธิ ี
1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ใชก้บังานทีม่ลีกัษณะไม่ซบัซอ้น 
2. วิธีคดัเลือก 

ใชก้บังานทีม่ลีกัษณะซบัซอ้นหรอืซบัซอ้นมาก หรอืใชก้บัวธิปีระกาศเชญิชวนแลว้
ไมไ่ดผ้ล หรอื กรณเีป็นงานออกแบบหรอืใชค้วามคดิ ซึง่ อ.ส.ค.ไมม่ขีอ้มลูเพยีง
พอทีจ่ะก าหนดเบือ้งตน้ได ้โดยใหเ้ชญิชวนผูใ้หบ้รกิารทีม่คีุณสมบตัติรงตามเงอืน
ไขทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 
ใหเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารรายใดรายหนี่ง ซึง่เคยทราบหรอืเคยเหน็ความสามารถแลว้ 
ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งไดพ้จิารณา
เสนอแนะ 

4. วิธีประกวดแบบ 
เชญิชวนผูใ้หบ้รกิารทีม่คีุณสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด เพื่อออกแบบงาน
ก่อสรา้งทีม่ลีกัษณะพเิศษเป็นทีเ่ชดิชคูุณค่าทางดา้นศลิปกรรม หรอื สถาปัตยกรรม
ของชาต ิหรอืงานอื่นทีก่ าหนดตามกฏหมาย 

- อ านาจในการสัง่จา้งทีป่รกึษา ผูอ้ านวยการ (หวัหน้าหน่วยงานของรฐั) อ านาจไมเ่กนิ 100,000,000 
บาท 

- ในกรณตีอ้งมคีวามจ าเป็นตอ้งจา่ยเงนิค่าจา้งล่วงหน้า ใหจ้า่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของค่าจา้งตาม
สญัญา และทีป่รกึษาจะตอ้งวางหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคาร หรอืหนงัสอืค ้าประกนัอเิลก็ทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศมาค ้าประกนัเงนิทีไ่ดรบัล่วงหน้าไปนัน้ 

- กรณจีา้งหน่วยงานของรฐั ใหจ้า่ยเงนิค่าจา้งล่วงหน้าไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของค่าจา้งตาม
สญัญา และไมต่อ้งมหีลกัประกนัเงนิล่วงหน้าทีร่บัไปกไ็ด้ 

- การคนืหนงัสอืค ้าประกนั (หลกัประกนัการรบัเงนิค่าจา้งล่วงหน้า) ใหค้นืใหแ้ก่ทีป่รกึษา
เมือ่ไดห้กัเงนิทีไ่ดจ้า่ยล่วงหน้าจากเงนิค่าจา้งทีจ่่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถว้น
แลว้ ทัง้นี้ ใหก้ าหนดไวเ้ป็นเงือ่นไขในสญัญาดว้ย 
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วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

1. จดัท ารางานขอจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจ 
โดยรายงานขอจา้ง ตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 

- เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- ขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- คุณสมบตัขิองทีป่รกึษาทีจ่ะจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- ราคากลางงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วงเงนิทีจ่ะจา้งทีป่รกึษา โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ ถา้ไม่มวีงเงนิดงักล่าว ใหร้ะบุวงเงนิที่
ประมาณว่าจะจา้งในครัง้นัน้ 

- ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วธิจีา้งและเหตุผลทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานโดยวธินีัน้ 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการ ด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิปีระกาศ   

เชญิชวนทัว่ไป คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
- ขอ้เสนออื่น ๆ 

2. รายละเอยีดขอบเขตของงาน (TOR) 
3. จดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามแบบของส านกังาน ปปช.ก าหนด 
4. จดัท าใบ PO-R04 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
5. เมือ่ผูม้อี านาจเหน็ชอบรายงานขอจา้งแลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 ให้เจ้าหน้าที่จดัท าเอกสารจ้างโดยวธิีประกาศเชญิชวนทัว่ไป ตามแบบที่คณะกรรมการ 

นโยบายก าหนด แล้วให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้ง  
ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง (e-GP) บนเว็บไซต์ของ อ.ส.ค.และปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ อ.ส.ค. เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า      
5 วนั ท าการ 

 การใหเ้อกสารจา้ง รวมทัง้เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง จะใหไ้ปพรอ้มกนักบัการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารจา้ง เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารทีป่ระสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถขอรบัเอกสารจา้ง ตัง้แต่
วนัเริม่ตน้ประกาศจนถงึวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้ง 

 ใหก้ าหนดวนั เวลาในการยื่นขอ้เสนอเป็นวนัท าการเพยีงวนัเดยีว นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของ
การเผยแพรป่ระกาศและเอกสารจา้ง 

 เจา้หน้าทีพ่สัดุส่งเรือ่งใหค้ณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงาน ด าเนินการ
ดงันี้ 

 เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นขอ้เสนอทุก
รายแลว้ ใหก้รรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กแผ่น 
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 ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น
ขอ้เสนอ แล้วคดัเลอืกที่ผู้ยื่นขอ้เสนอที่ไม่มปีระโยชน์ร่วมกนั และยื่นเอกสาร
ครบถว้น ถูกตอ้ง มคีุณสมบตัแิละขอ้เสนอดา้นคุณภาพทีค่รบถว้น ตามเงื่อนไข
ทีอ่.ส.ค.ก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งทีป่รกึษา 

 ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจากผูย้ ื่นขอ้เสนอราย
ใดกไ็ด ้แต่จะใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด ้

 ผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที ่อ.ส.ค.ไดก้ าหนดไว ้
ใหค้ณะกรรมการตดัรายชื่อของผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ 

 พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง ซึ่งมคีุณภาพและ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนน
คุณภาพมากทีสุ่ด และจดัล าดบัคะแนน 

 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่คดัเลอืกไว้ ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมท า
สญัญาหรอืขอ้ตกลงในเวลาทีก่ าหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาผูท้ี่ไดค้ะแนน
คุณทีค่ดัเลอืกไว ้ซึง่ไดค้ะแนนคุณภาพมากทีสุ่ดไม่ยอมท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพจิารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
ล าดบัถดัไป 

 กรณมีผีูย้ ืน่ขอ้เสนอเพยีงรายเดยีวหรอืมผีูย้ ืน่ขอ้เสนอหลายราย แต่ผ่านการ
คดัเลอืกรายเดยีว ใหเ้สนอผูม้อี านาจยกเลกิ แต่หากคณะกรรมการพจิารณา
แลว้เหน็ว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไป โดยไมต่อ้งยกเลกิ ให้
คณะกรรมการด าเนินการต่อไปโดยไมต่อ้งยกเลกิ และต่อรองราคากบัผูย้ ืน่
ขอ้เสนอรายนัน้แลว้น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัต่ิอไป 

 กรณทีีไ่มม่ผีูย้ ืน่ขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนัน้ไมไ่ดร้บัการคดัเลอืก ใหเ้สนอผูม้ ี
อ านาจยกเลกิ หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการจา้งโดยวธิปีระกาศ
เชญิชวนทัว่ไปใหมอ่าจไมไ่ดผ้ลด ีจะใหด้ าเนินการจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ตาม
มาตรา 81(1) หรอืวธิเีฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82(1) แลว้แต่กรณกีไ็ด ้เวน้แต่
จะด าเนินการโดยวธิคีดัเลอืก หรอืวธิเีฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอื่น โดยใหเ้ริม่
กระบวนการจา้งใหม ่ดว้ยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั 

 คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มดว้ยเอกสาร
ทีไ่ดร้บัไวท้ัง้หมดต่อผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ โดยรายงานผลการพจิารณาดงักล่าว อยา่งน้อยรายละเอยีดตอ้ง
ประกอบดว้ย 

- รายละเอยีดงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
-  รายชื่อผูย้ ืน่ขอ้เสนอ วงเงนิทีเ่สนอและขอ้เสนอของผูย้ ื่นขอ้เสนอ    
ทุกราย 
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- รายชื่อผูย้ ืน่ขอ้เสนอ ทีผ่่านการคดัเลอืกว่าไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์
รว่มกนั 

- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ ืน่
ขอ้เสนอทุกราย พรอ้มเหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา 

 เมือ่รายงานผลการพจิารณาไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ ใหห้วัหน้าเจา้หน้าที่
พสัดุ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิด
ประกาศในทีเ่ปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซื้อสัง่
จา้ง กรณจีดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง ภายใน 
5 วนั ท าการ การจดัท าสญัญา/ใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง จะกระท าได้เมื่อพน้ระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุให้

แผนกจดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลง
ระบบล่าชา้ จะเกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่ง
มอบสนิคา้/งานจา้งล่าชา้ ท าใหไ้มส่ามารถเสนอราคาไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ต้องส่งขอ้มลูการจ่ายเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อ
ลงขอ้มลูในระบบ e-GP 
 

วิธีคดัเลือก 
1. จดัท ารางานขอจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจ 

โดยรายงานขอจา้ง ตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 
- เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- ขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- คุณสมบตัขิองผูย้ ื่นขอ้เสนอทีจ่ะจา้ง 
- ราคากลางงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วงเงนิทีจ่ะจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ ถา้ไม่มวีงเงนิ
ดงักล่าว ใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะจา้งในครัง้นัน้ 

- ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วธิจีา้งและเหตุผลทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานโดยวธินีัน้ 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการ ด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิคีดัเลอืก 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
- ขอ้เสนออื่น ๆ 

6. รายละเอยีดขอบเขตของงาน (TOR) 
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7. จดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามแบบของส านกังาน ปปช.ก าหนด 
8. จดัท าใบ PO-R04 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
9. เมือ่ผูม้อี านาจเหน็ชอบรายงานขอจา้งแลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 คณะกรรมการจดัท าหนังสอืเชญิชวนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด  
 ใหเ้ชญิชวนผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีม่คีุณสมบตัติามที่ก าหนดใหเ้ขา้มายื่นขอ้เสนอต่อ อ.ส.ค. ไม่น้อย

กว่า 3 ราย เว้นแต่ มีผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์รว่มกนัของผูย้ ืน่ขอ้เสนอดว้ย 

 เมือ่ก าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอ ใหร้บัซองขอ้เสนอของผูใ้หบ้รกิาร พรอ้มจดัท าบญัชี
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว ห้ามรบัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
เพิม่เตมิ 

 เปิดซองขอ้เสนอและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กแผ่น 

 ตรวจสอบการมผีลประโยชน์รว่มกนัและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผูย้ ืน่ขอ้เสนอ แลว้
คดัเลอืกทีป่รกึษาผูย้ ื่นขอ้เสนอทีไ่ม่มปีระโยชน์รว่มกนั และยืน่เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มี
คุณสมบตัแิละขอ้เสนอดา้นคุณภาพทีค่รบถว้น ตามเงือ่นไขที ่อ.ส.ค. ก าหนดไวใ้นเอกสาร
จา้ง 

 ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจากผูย้ ื่นขอ้เสนอรายใดกไ็ด ้แต่จะ
ใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้มไิด้ 

 พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายที่ถูกต้อง ซึ่งมคีุณภาพและคุณสมบตัเิป็น
ประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจดัล าดบั
คะแนน 

 ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ อ.ส.ค.ได้ก าหนดไว้ ให้
คณะกรรมการตดัรายชื่อของผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ 

 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คดัเลือกไว้ ไม่เข้าท าสญัญา หรอืข้อตกลงกบั อ.ส.ค. ในเวลาที่
ก าหนด ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผูย้ ื่นขอ้เสนอทีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ดล าดบัถดัไป 

 กรณีมผีูย้ ื่นขอ้เสนอเพยีงรายเดยีว หรอืมผีูย้ ื่นขอ้เสนอหลายราย แต่ผ่านการคดัเลอืกเพยีง
รายเดยีว ให้เสนอผู้มอี านาจยกเลกิ แต่หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผล
สมควรที่จะด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลกิให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไปโดยไม่
ตอ้งยกเลกิ และต่อรองราคากบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้แลว้น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัต่ิอไป 

 กรณีที่ไม่มผีู้ยื่นข้อเสนอ หรอืข้อเสนอนัน้ไม่ได้รบัการคดัเลอืก ให้เสนอผู้มอี านาจยกเลกิ 
หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่าการจ้างโดยวธิีคดัเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82(1) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่จะ
ด าเนินการโดยวธิเีฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอื่น โดยใหเ้ริม่กระบวนการจา้งใหม่ ดว้ยการจดัท า
รายงานขอจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 
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 กรณผีูย้ ืน่ขอ้เสนอ เสนอราคาสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะจา้ง ใหค้ณะกรรมการต่อรองราคา จากผูย้ ื่น
ขอ้เสนอ รายนัน้ หากการต่อรองราคาจากผูย้ ื่นขอ้เสนอรายนัน้ ราคายงัสูงกว่าวงเงนิจะจา้ง 
ให้เชญิผู้ยื่นขอ้เสนอ ที่ผ่านเกณฑด์้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่ พรอ้มกนั หาก
ราคาทีต่่อรองยงัสงูกว่าวงเงนิจา้งใหเ้สนอผูม้อี านาจยกเลกิ หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้
เหน็ว่าการจา้งโดยวธิคีดัเลอืกใหม่อาจไม่ไดผ้ลด ีจะให้ด าเนินการจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 82(2) เว้นแต่จะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น โดยให้เริ่ม
กระบวนการจา้งใหม ่ดว้ยการจดัท ารายงานขอจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 

 คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รบัไว้
ทัง้หมดต่อผู้มีอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
รายงานผลการพจิารณาดงักล่าว อยา่งน้อยรายละเอยีดตอ้งประกอบดว้ย 

- รายละเอยีดงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
-  รายชื่อผูย้ ืน่ขอ้เสนอ วงเงนิทีเ่สนอและขอ้เสนอของผูย้ ื่นขอ้เสนอ    
ทุกราย 

- รายชื่อผูย้ ืน่ขอ้เสนอ ทีผ่่านการคดัเลอืกว่าไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์
รว่มกนั 

- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ ืน่
ขอ้เสนอทุกราย พรอ้มเหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา 

 เมื่อรายงานผลการพิจารณาได้รบัอนุมตัิจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต ์อ.ส.ค.และปิดประกาศในทีเ่ปิดเผย 
และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง กรณี
จดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ  การ
จดัท าสญัญา/ใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง จะกระท าไดเ้มือ่พน้ระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุใหแ้ผนกจดัซือ้

จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะได้ลงขอ้มูลในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า จะเกิด
ค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิค้า/งานจา้งล่าชา้ ท า
ใหไ้มส่ามารถเสนอราคาไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ต้องส่งขอ้มลูการจ่ายเงนิผูค้้า ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลูใน
ระบบ e-GP  
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วิธีเฉพาะเจาะจง 
1. จดัท ารางานขอจา้ง ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจ โดยรายงานขอจา้ง ตอ้ง

มรีายละเอยีดดงันี้ 
- เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- ขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- คุณสมบตัขิองผูย้ ื่นขอ้เสนอทีจ่ะจา้ง 
- ราคากลางงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วงเงนิทีจ่ะจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ ถา้ไม่มวีงเงนิ
ดงักล่าว ใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะจา้งในครัง้นัน้ 

- ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วธิจีา้งและเหตุผลทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานโดยวธินีัน้ 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการ ด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิคีดัเลอืก 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
- ขอ้เสนออื่น ๆ 

2. รายละเอยีดขอบเขตของงาน (TOR) 
3. จดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามแบบของส านกังาน ปปช.ก าหนด 
4. จดัท าใบ PO-R04 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
5. เมือ่ผูม้อี านาจเหน็ชอบรายงานขอจา้งแลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 เมื่อผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานแล้วให้

คณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน จัดท าหนังสือเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยเชญิชวนผูย้ ื่นขอ้เสนอรายใดรายหนึ่งทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะท างานนัน้ 

 คณะกรรมการจ้างพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอและเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้
ขอ้เสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.
มากทีสุ่ด  

 คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็ พรอ้มด้วยเอกสารทีไ่ด้รบั
ไวท้ัง้หมดต่อผูม้อี านาจ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ โดย
รายงานผลการพจิารณาดงักล่าว อยา่งน้อยรายละเอยีดตอ้งประกอบดว้ย 

- รายละเอยีดงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- รายชื่อผูย้ ืน่ขอ้เสนอ วงเงนิทีเ่สนอ และขอ้เสนอของผูย้ ื่นขอ้เสนอ    
ทุกราย 

- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ ืน่
ขอ้เสนอทุกราย พรอ้มเหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา 
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 เมื่อรายงานผลการพจิารณาได้รบัอนุมตัจิากผู้มอี านาจแล้ว ให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิดประกาศในที่
เปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรอืจดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง กรณี
จดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิค้า/งานจา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ 
การจัดท าสัญญา/ใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรื่องใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพัสดุใหแ้ผนก

จดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลงระบบล่าช้า 
จะเกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่งมอบสนิคา้/งานจา้ง
ล่าชา้ ท าใหไ้มส่ามารถเสนอราคาไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตอ้งส่งขอ้มลูการจา่ยเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อลงขอ้มลู
ในระบบ e-GP  

วิธีประกวดแบบ 
1. จดัท ารางานขอจา้ง ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจ โดยรายงานขอจา้ง ตอ้ง

มรีายละเอยีดดงันี้ 
- เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- ขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- คุณสมบตัขิองผูย้ ื่นขอ้เสนอทีจ่ะจา้ง 
- ราคากลางงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วงเงนิทีจ่ะจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน โดยใหร้ะบุวงเงนิงบประมาณ ถา้ไม่มวีงเงนิ
ดงักล่าว ใหร้ะบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะจา้งในครัง้นัน้ 

- ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน 
- วธิจีา้งและเหตุผลทีต่อ้งจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานโดยวธินีัน้ 
- หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการ ด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิคีดัเลอืก 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
- ขอ้เสนออื่น ๆ 

6. รายละเอยีดขอบเขตของงาน (TOR) 
7. จดัท าตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามแบบของส านกังาน ปปช.ก าหนด 
8. จดัท าใบ PO-R04 ในระบบ ERP พรอ้มไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 
9. เมือ่ผูม้อี านาจเหน็ชอบรายงานขอจา้งแลว้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 ให้เจ้าหน้าที่จ ัดท าเอกสารจ้าง พร้อมประกาศเผยแพร่และเอกสารจ้าง ตามแบบที่

คณะกรรมการก าหนด ในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง (e-GP) บนเวบ็ไซต์
ของ อ.ส.ค.และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ อ.ส.ค. เป็นเวลา
ตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า 7 วนั ท าการ 

 การใหเ้อกสารจา้ง รวมทัง้เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งจะใหไ้ปพรอ้มกนักบัการเผยแพรป่ระกาศและ
เอกสารจา้ง เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารทีป่ระสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถขอรบัเอกสารจา้ง ตัง้แต่
วนัเริม่ตน้ประกาศจนถงึวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้ง 

 ใหก้ าหนดวนั เวลาในการยื่นขอ้เสนอเป็นวนัท าการเพยีงวนัเดยีว นบัถดัจากวนัสุดทา้ยของ
การเผยแพรป่ระกาศและเอกสารจา้ง 

 เจา้หน้าทีพ่สัดุส่งเรือ่งใหค้ณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงน ด าเนินการ
ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 

 เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผูย้ ืน่ขอ้เสนอทุก
รายแลว้ ใหก้รรมการทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไวทุ้กแผ่น 

 ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น
ขอ้เสนอ แล้วคดัเลอืกที่ผู้ยื่นขอ้เสนอที่ไม่มปีระโยชน์ร่วมกนั และยื่นเอกสาร
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอแนวความคิดที่ได้คะแนนด้าน
คุณภาพทีค่รบถว้น ตามเงือ่นไขทีอ่.ส.ค.ก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งมากทีสุ่ด และ
จดัล าดบัไว ้

 เสนอรายงานผลการพจิารณาใหผู้ม้อี านาจพจิารณา 
ขัน้ตอนท่ี 2 

 ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคดิ จะต้องพฒันาแนวความคดิจากขัน้ตอน  
ที่ 1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการประกวดและจดัส่งให้ผู้มอี านาจภายในเวลาที่
ก าหนด 

 เมื่อถงึเวลาทีก่ าหนดเปิดซองขอ้เสนอขัน้ตอนที ่2 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของทุกราย และการมผีลประโยชน์ร่วมกัน แล้วให้
คดัเลอืกผูช้นะการประกวดแบบทีไ่ดค้ะแนนคุณภาพมากทีสุ่ดและจดัล าดบั 

 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รบัไว้ทัง้หมด เสนอผู้มอี านาจ เพื่อสัง่การโดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่
พสัดุ 

 เมือ่รายงานผลการพจิารณาไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ ใหห้วัหน้าเจา้หน้าที่
พสัดุ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เวบ็ไซต์ อ.ส.ค.และปิด
ประกาศในทีเ่ปิดเผย และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail  

 จดัท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจดัท าใบสัง่ซื้อ     
สัง่จ้าง กรณีจดัท าใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้า/งานจ้าง 
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ภายใน 5 วนั ท าการ การจดัท าสญัญา/ใบสัง่ซื้อสัง่จ้าง จะกระท าได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั 

 คณะกรรมกรรตรวจรบัพสัดุ ด าเนินการตรวจรบัพสัดุ  
 หากส่งเรือ่งใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้งด าเนินการ ขอใหส้่งขอ้มลูการตรวจรบัพสัดุให้

แผนกจดัซือ้จดัจา้งโดยด่วน เพื่อจะไดล้งขอ้มลูในระบบ e-GP หากด าเนินการลง
ระบบล่าชา้ จะเกดิค่าปรบัในระบบ เนื่องจากระบบจะปรากฏว่าผูป้ระกอบการส่ง
มอบสนิคา้/งานจา้งล่าชา้ ท าใหไ้มส่ามารถเสนอราคาไดอ้กี  

 ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ต้องส่งขอ้มลูการจ่ายเงนิผูค้า้ ใหแ้ผนกจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อ
ลงขอ้มลูในระบบ e-GP 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

สญัญาและหลกัประกนั 
 

  อ.ส.ค.จะตอ้งท าสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หากจ าเป็นต้องมขีอ้ความ
หรอืรายการแตกต่างไปจากทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบ และ
ไม่ท าให ้อ.ส.ค.เสยีเปรยีบกใ็หก้ระท าได้ กรณีจดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสนิคา้/งาน
จา้ง ภายใน 5 วนั ท าการ การจดัท าสญัญา/ขอ้ตกลง/ใบสัง่ซื้อสัง่จา้ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการ
อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
  การลงนามในสญัญาในการซื้อหรอืจา้ง เป็นไปตามอ านาจ การแก้ไขสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
ตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ ต้องพจิารณาเปรยีบเทยีบคุณภาพของพสัดุ 
หรอืรายละเอยีดของงาน รวมทัง้ราคาของพสัดุหรอืงานตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัพสัดุทีจ่ะท าการแก้ไขนัน้
ก่อนแก้ไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงด้วย เมื่อผู้มอี านาจอนุมตัสิ ัง่ซื้อหรอืสัง่จา้งแล้วแต่กรณีได้อนุมตักิารแก้ไข
สญัญาหรอืขอ้ตกลงแลว้ ใหผู้ม้อี านาจเป็นผูล้งนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีไ่ดแ้กไ้ขนัน้ 
  การจดัซื้อจดัจา้งที่เกี่ยวกบัความมัน่คงแขง็แรง หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รบั
การรบัรองจากวิศวกร สถาปนิกและวศิวกร ผู้ช านาญการ หรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งรบัผดิชอบหรอืสามารถ
รบัรองคุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง หรอืงานเทคนิคเฉพาะอย่างนัน้ แล้วแต่กรณี
ดว้ย 

- อ านาจในการสัง่จา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน ผูอ้ านวยการ (หวัหน้าหน่วยงานของรฐั) อ านาจไม่
เกนิ 50,000,000 บาท 

- รฐัวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดผูม้อี านาจและวงเงนิในการสัง่จา้งแตกต่างไปจากทีก่ าหนดไว้
ในระเบยีบนี้ ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉยั เพื่อขอความเหน็ชอบ 
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  แบบสญัญาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงันี้ 
1. สญัญาจา้งก่อสรา้ง 
2. สญัญาซือ้ขาย 
3. สญัญาจะซือ้จะขายราคาคงทีไ่ม่จ ากดัปรมิาณ 
4. สญัญาซือ้ขายและอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
5. สญัญาเช่าคอมพวิเตอร ์
6. สญัญาจา้งบรกิารบ ารงุรกัษาและซ่อมแซมแกไ้ขคอมพวิเตอร ์
7. สญัญาจา้งท าความสะอาดอาคาร 
8. สญัญาจา้งใหบ้รกิารรกัษาความปลอดภยั 
9. สญัญาแลกเปลีย่น 
10. สญัญาเช่ารถยนต ์
11. สญัญาเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
12. สญัญาซือ้ขายคอมพวิเตอร ์
13. สญัญาจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง 
14. สญัญาจา้งผูเ้ชีย่วชาญรายบุคคลหรอืจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 

 
การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา 

  การซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลส าเรจ็พร้อมกัน ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนั ในอัตราตายตัว
ระหว่างรอ้ยละ 0.01 0.2 ของราคาพสัดุทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ 

  การจ้างซึ่งต้องการผลส าเรจ็ของงานทัง้หมด พร้อมกนั ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนั เป็น
จ านวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ 0.01- 0.10 ของราคางานจา้งนัน้ (ต้องไม่ต ่ากว่าวนัละ 
100 บาท) 

  งานก่อสร้างที่มผีลกระทบต่อการจราจร ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนั ในอตัรารอ้ยละ 0.25 
ของราคางานจา้งนัน้ 
 

หลกัประกนัการเสนอราคา 
เพื่อประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากกรณีทีผู่เ้สนอราคาหรอืผูใ้หบ้รกิารไม่ปฎบิตัติาม

กระบวนการซือ้หรอืการจา้ง หรอืการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง ใหก้ าหนดหลกัประกนัการเสนอ
ราคา ส าหรบัการซื้อหรอืการจ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงาน
ก่อสรา้งดว้ยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป ท่ีมีวงเงินซ้ือหรือจ้างเกินกว่า 5,000,000 บาท โดยใชห้ลกัประกนั
อยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เป็นเชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดาฟท์
นัน้ช าระต่อเจา้หน้าทีห่รอืก่อนวนันัน้ไมเ่กนิ 3 วนั ท าการ 

(2) หนังสือค ้ าประกันอิเ ล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(3) พนัธบตัรรฐับาลไทย 
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(4) หนังสือค ้าประกันของบรษิัทเงนิทุนหรอืบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกจิการเงนิทุน 

ส าหรบังานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง ดว้ยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป ให้มกีาร
วางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยใขห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) เงนิสด 
(2) เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เป็นเชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดาฟท์

นัน้ช าระต่อเจา้หน้าทีห่รอืก่อนวนันัน้ไมเ่กนิ 3 วนั ท าการ 
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 
(4) พนัธบตัรรฐับาลไทย 
(5) หนังสือค ้าประกันของบรษิัทเงนิทุนหรอืบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกจิค ้าประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบรษิัทเงนิทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ทราบโดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้ าประกันข องธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
หลกัประกนัสญัญา 
  ใชห้ลกัประกนัสญัญาอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงันี้ 

(1) เงนิสด 
(2) เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เป็นเชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดาฟท์

นัน้ช าระต่อเจา้หน้าทีห่รอืก่อนวนันัน้ไมเ่กนิ 3 วนั ท าการ 
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 
(4) พนัธบตัรรฐับาลไทย 
(5) หนังสือค ้าประกันของบรษิัทเงนิทุนหรอืบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกจิค ้าประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบรษิัทเงนิทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ทราบโดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 
 มูลค่าหลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสญัญา 

 ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพสัดท่ีุจดัซ้ือจดัจ้างในครัง้นัน้ เวน้
แต่การจดัหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสงูกว่ารอ้ยละ 5 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 กไ็ด้ 

 กรณหีน่วยงานของรฐัเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอหรอืเป็นคู่สญัญาไมต่อ้งวางหลกัประกนั 
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การคืนหลกัประกนั 
 หลกัประกนัการเสนอราคา ต้องคนืภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่ผูม้อี านาจได้

พจิารณารายงานผลการคดัเลอืกผู้ชนะการซื้อการจา้งเรยีบรอ้ยแล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่น
ขอ้เสนอรายทีค่ดัเลอืกไว ้ซึง่เสนอราคาต ่าสุดไม่เกนิ 3 ราย ใหค้นืได้ต่อเมื่อได้ท า
สญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูย้ ืน่ขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

 หลกัประกนัสญัญา ใหค้นืแก่คู่สญัญาหรอืผูค้ ้าประกนัโดยเรว็ และอย่างชา้ต้องไม่
เกนิ 15 วนั นบัถดัจากวนัทีคู่่สญัญาพน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ 

 การคืนหลกัประกนั หนังสือค ้าประกันของธนาคาร บรษิัทเงนิทุนหรอืบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ส ัญญา ไม่มารัรบภายใน
ก าหนดเวลาข้างต้น ให้รบีส่งต้นฉบบัหนังสือค ้าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สญัญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บรษิัท
เงนิทุน หรอืบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยผ์ูค้ ้าประกนัทราบดว้ย 

 ส าหรบัหนังสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออก
หนังสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์
 
 

การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุ

 
หลกัเกณฑก์ารตรวจรบัพสัด ุ

 การซื้อการจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามมาตรา 56(2)(ข) กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายไว้ก่อนใช้ ให้ถือ “รายงานขอความเห็นชอบ” เป็น 
“หลกัฐานการตรวจรบั” โดยอนุโลม 

 การซื้อการจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท (ตามที่ก าหนดไว้ในกฏกระทรวง) แต่งตัง้ให ้
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็น “ผูต้รวจรบั” กไ็ด ้

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ 
กรณีงานซ้ือหรืองานจ้าง ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ      

มหีน้าที ่ดงันี้ 
(1) ตรวจรบัพสัดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พสัดุนัน้ หรอืสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง การตรวจรบัพสัดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มสีญัญาหรอืข้อตกลง จะต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจก่อน 

(2) ตรวจรบัพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลกัฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรบักรณีที่มีการ
ทดลองหรอืตรวจสอบในทางเทคนิคหรอืทางวทิยาศาสตร์ จะเชญิผู้ช านาญการหรอื
ผูท้รงคุณวุฒเิกี่ยวกบัพสัดุนัน้มาใหค้ าปรกึษา หรอืส่งพสัดุนัน้ไปทดลองหรอืตรวจสอบ 
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ณ สถานทีข่องผูช้ านาญการหรอืผูท้รางคุณาวุฒนิัน้ ๆ ก็ได้ กรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ตรวจนบัเป็นจ านวนหน่วยทัง้หมดได ้ใหต้รวจรบัตามหลกัวชิาการสถติ ิ

(3) ให้ตรวจรบัพสัดุในวนัที่ผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างน าพสัดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสรจ็สิ้น
โดยเรว็ทีสุ่ด 

(4) เมื่อตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ใหร้บัพสัดุไว้ และถอืว่าผูข้ายหรอืผู้รบัจา้งได้ส่ง
มอบพสัดุถูกต้อง ครบถ้วน ตัง้แต่วนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งน าพสัดุนัน้มาส่ง แลว้มอบแก่
เจา้หน้าทีพ่รอ้มกบัท าใบตรวจรบั โดยลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานอย่างน้อย 2 ฉบบั มอบแก่
ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หน้าที ่1 ฉบบั เพื่อด าเนินการเบกิจ่าย ต่อไป และ
รายงานใหผู้อ้ านวยการทราบ 

ในกรณี ท่ี เห็นว่าพัสดุ ท่ี ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสญัญาหรือข้อตกลง ให้รายงานผู้อ านวยการผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี
พสัด ุเพ่ือทราบและสัง่การ 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างส่งมอบพสัดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจ านวน หรอืส่งมอบครบ
จ านวน แต่ไม่ถูกต้องทัง้หมด ถ้าสญัญาหรอืข้อตกลงมไิด้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้
ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฎิบัติตาม (4) และให้รีบรายงาน
ผู้อ านวยการ ผ่านหวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ เพื่อแจง้ให้ผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างทราบ ภายใน    
3 วนั ท าการ นับถดัจากวนัตรวจพบ แต่ทัง้น้ี ไม่ตดัสทิธิท์ีจ่ะปรบัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งใน
จ านวนทีส่่งมอบไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งนัน้  

(6) การตรวจรบัพสัดุที่ประกอบกนัเป็นชุดหรอืหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรอืผู้รบัจ้าง ยงัมไิด ้   
ส่งมอบพสัดุนัน้ และโดยปกตใิหร้บีรายงานผูอ้ านวยการ เพื่อแจง้ให้ผูข้ายหรอืผู้รบัจา้ง
ทราบ ภายใน 3 วนั ท าการ นบัถดัจากวนัทีต่รวจพบ 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบัพสัดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
ผูอ้ านวยการเพื่อพจิารณาสัง่การ ถ้าผูอ้ านวยการสัง่การใหร้บัพสัดุนัน้ไว ้จงึด าเนินการ
ตาม (4) หรอื (5) แลว้แต่กรณี 
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กรณีงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ขอ้ 176 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุมหีน้าที ่
ดงันี้ 

(1) ตรวจสอบคุณวุฒขิองผูค้วบคุมงานก่อสรา้งของผูร้บัจา้งใหเ้ป็นไปตามกฏหมายว่าดว้ย
การควบคุมอาคาร 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฎบิตังิานของผู้รบัจา้ง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรปูรายละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืขอ้ตกลงทุก
สปัดาห์ รวมทัง้รบัทราบหรอืพจิารณาสัง่หยุดงาน หรอืพกังานของผู้ควบคุมงาน แล้ว
รายงานใหผู้อ้ านวยการเพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป 

(3) ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรอืกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจ
รบัพสัดุออกตรวจงานจา้ง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรอืที่ตกลงให้ท างานจา้ง 
นัน้ ๆ ตามเวลาทีเ่หมาะสมและเหน็สมควร และจดัท าบนัทกึผลการออกตรวจงานจา้ง
นัน้ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานดว้ย 
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(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมขีอ้สงสยัหรอืมกีรณีทีเ่หน็ว่าแบบรปู
รายการละเอยีดในสญัญาหรอืขอ้ตกลง มขีอ้ความคลาดเคลื่อนเลก็น้อย หรอืไม่เป็นไป
ตามหลกัวชิาการช่าง ใหม้อี านาจสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืตดัทอนงานจา้งได้
ตามทีเ่หน็สมควร และตามหลกัวชิาการช่าง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีด 

(5) โดยปกตใิหต้รวจผลงานทีผู่้รบัจา้งส่งมอบภายใน 3 วนั ท าการ นับจากวนัทีป่ระธาน
กรรมการไดร้บัทราบการส่งมอบงาน และใหท้ าการตรวจรบัใหเ้สรจ็สิน้ไปโดยเรว็ทีสุ่ด 

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและ
ขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืขอ้ตกลงแลว้ ใหถ้อืว่าผูร้บัจา้งส่งมอบงานครบถ้วนตัง้แต่วนัที่
ผู้รบัจ้างส่งงานจ้างนัน้ และให้ท าใบรบัรองผลการปฎิบตัิงานทัง้หมดหรอืเฉพาะงวด 
แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานอย่างน้อย 2 ฉบบั มอบให้แก่ผู้รบัจา้ง 1 ฉบบั 
และเจา้หน้าที ่1 ฉบบั เพื่อท าการเบกิจ่ายเงนิ ตามระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ และ
รายงานใหผู้อ้ านวยการทราบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทัง้หมดหรือ
งวดใดกต็ามไม่เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอียดและข้อก าหนดในสญัญา
หรือข้อตกลง ให้รายงานผู้อ านวยการผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุเพ่ือทราบ
หรือสัง่การ แล้วแต่กรณี 

(7) ในกรณทีีก่รรมการตรวจรบัพสัดุบางคน ไมย่อมรบังาน โดยท าความเหน็แยง้ไวใ้หเ้สนอ
ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาสัง่การ ถ้าผู้อ านวยการสัง่การให้ตรวจรบังานนัน้ไว้ จึง
ด าเนินการตาม (6) 
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ผูค้วบคมุงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ขอ้ 178 มหีน้าทีด่งันี้ 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นสญัญา หรอืทีต่กลงใหท้ างานจา้งนัน้ ๆ 
ทุกวนั ใหเ้ป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีด และขอ้ก าหนดในสญัญาทุกประการ โดย
สัง่เปลีย่นแปลง แก้ไขเพิม่เตมิ หรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเ่หน็สมควร และตามหลกั
วิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ถ้า     
ผู้รบัจ้างขดัขนืไม่ปฎิบตัิตามก็สัง่ให้หยุดงานนัน้เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมด
แล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รบัจ้างจะปฎิบัติให้ถูกต้องตามค าสัง่และให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิาร
สญัญาหรอืขอ้ตกลง และการตรวจรบัพสัดุทีเ่ป็นงานจา้งก่อสรา้งทนัท ี

(2) ในกรณีทีป่รากฏว่าแบบรปูรายการละเอยีด หรอืขอ้ก าหนดในสญัญามขีอ้ความขดัแยง้
กนั หรอืเป็นทีค่าดหมายไดว้่า ถงึแมว้่างานนัน้จะไดเ้ป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีด 
และขอ้ก าหนดในสญัญา แต่เมื่อส าเรจ็แลว้จะไม่มัน่คงแขง็แรง หรอืไม่เป็นไปตามหลกั
วชิาช่างทีด่ ีหรอืไม่ปลอดภยั ใหส้ัง่พกังานนัน้ไวก่้อน แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจ
รบัพสัดุหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมายใหท้ าหน้าที่รบัผดิชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
และการตรวจรบัพสัดุทีเ่ป็นงานจา้งก่อสรา้งโดยเรว็ 

(3) จดบนัทกึสภาพการปฎบิตังิานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั พรอ้มทัง้
ผลการปฎบิตังิาน หรอืการหยดุงาน และสาเหตุทีม่กีารหยดุงาน อยา่งน้อย 2 ฉบบั เพื่อ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายให้ท าหน้าทีร่บัผดิชอบ
การบรหิารสญัญา หรอืขอ้ตกลงและการตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานจ้างก่อสรา้งทราบทุก
สปัดาห ์และเกบ็รกัษาไวเ้พื่อมอบใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่มื่อเสรจ็งานแต่ละงวด โดยถอืว่าเป็น
เอกสารส าคญัของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูม้หีน้าที่ 

การบนัทึกการปฎิบติังานของผู้รบัจ้างให้ระบุรายละเอียด ขัน้ตอนการ
ปฎิบติังานและวสัดท่ีุใช้ด้วย 

(4) ในวนัก าหนดเริม่งานของผูร้บัจา้งตามสญัญาและในวันถงึก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
ใหร้ายงานผลการปฎบิตังิานของผูร้บัจา้งว่าเป็นไปตามสญัญาหรอืไม่ ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่รบัผดิชอบการบรหิารสญัญา หรอื
ขอ้ตกลง และการตรวจรบัพสัดุทีเ่ป็นงานจา้งก่อสรา้ง ทราบภายใน 3 วนัท าการ นับแต่
วนัถงึก าหนดนัน้ ๆ 

กรณีงานจ้างท่ีปรึกษา ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ขอ้ 179 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุมหีน้าที ่
ดงันี้ 

(1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรกึษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรอื
ขอ้ตกลง 

(2) ตรวจรบังานจา้งทีป่รกึษา ณ ที่ท าการของผูว้่าจา้ง หรอืสถานทีซ่ึ่งก าหนดไว้ในสญัญา
หรอืขอ้ตกลง 
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(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง และให้
ด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ไปโดยเรว็ทีสุ่ด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรอืขอ้ตกลงแล้ว ให้รบังาน
จา้งที่ปรกึษาไวแ้ละถอืว่าที่ปรกึษาไดส้่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วนตัง้แต่วนัทีท่ีป่รกึษา
น าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยส่งชื่อไว้เป็น
หลกัฐาน อย่างน้อย 2 ฉบบั มอบแก่ที่ปรกึษา 1 ฉบบั และเจา้หน้าที่ 1 ฉบบั เพื่อท า
การเบกิจา่ยเงนิตามระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ และรายงานใหผู้อ้ านวยการทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสญัญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสัง่ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม 
หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสญัญา แล้วให้รายงานผู้อ านวยการผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพสัดเุพ่ือทราบ หรือสัง่การ แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณกีรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบังาน ใหก้รรมการดงักล่าวท าความเหน็
แย้งไว้ แล้วให้เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาสัง่การ ถ้าผู้อ านวยการสัง่การให้รบั
ผลงานนัน้ไว ้จงึด าเนินการตาม (4) 

กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 180 
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุมหีน้าที ่ดงันี้ 

(1) ตรวจใหถู้กตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
(2) ตรวจรบังาน ณ ทีท่ าการของผูว้่าจา้ง หรอืสถานทีซ่ึง่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลง 
(3) โดยปกตใิหต้รวจรบังานในวนัทีผู่ใ้หบ้รกิารน าผลงานมาส่ง และใหด้ าเนินการใหเ้สรจ็สิน้

ไปโดยเรว็ทีสุ่ด 
(4) ในกรณีทีผ่ลงานบกพร่องหรอืไม่เป็นไปตามความประสงคข์อง อ.ส.ค. อนัเนื่องมาจาก

ไมไ่ดด้ าเนินการใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการทางสถาปัตยกรรม และหรอืวศิวกรรม ต้อง
รบีแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารด าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยโดยเรว็ 

(5) เมื่อตรวจถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาหรอืขอ้ตกลงแล้ว ให้รบังาน
จ้างไว้และถือว่าผู้ให้บรกิารได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตัง้แต่วนัที่ผู้ให้บรกิารน า
ผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจา้หน้าที่พรอ้มกบัท าใบตรวจรบั โดยส่งชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
อย่างน้อย 2 ฉบบั มอบแก่ที่ปรกึษา 1 ฉบบั และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบบั เพื่อท าการเบิก
จา่ยเงนิตามระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ และรายงานใหผู้อ้ านวยการทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสญัญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสัง่ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม 
หรือตดัทอนซ่ึงงานตามสญัญา หากคู่สญัญาไม่ปฎิบติัตาม มีอ านาจท่ีจะสัง่
ให้หยดุงานนัน้ชัว่คราวได้ หรือให้รายงานผูอ้ านวยการผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี
พสัดเุพ่ือทราบ หรือสัง่การ แล้วแต่กรณี 

(6) ในกรณกีรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบังาน ใหก้รรมการดงักล่าวท าความเหน็
แย้งไว้ แล้วให้เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาสัง่การ ถ้าผู้อ านวยการสัง่การให้รบั
ผลงานนัน้ไว ้จงึด าเนินการตาม (5) 
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การคิดค่าปรบัตามสญัญา 
 

 คดิคา่ปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวั ระหวา่งรอ้ยละ 0.01-0.20  ของราคาพสัดทุีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ  
 งานจา้งทีต่้องการผลส าเรจ็ของงานทัง้หมดพรอ้มกนั ใหค้ดิค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวั 

ในอตัรารอ้ยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจา้งนัน้ 
  กรณีเงือ่นไขสญัญาซื้อเป็นชุด  ใหป้รบัทัง้ชุด 
  กรณีพสัดคุดิราคารวมคา่ตดิตัง้/ทดลอง ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัราทีก่ าหนดของราคาทัง้หมด 
  หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบันอกเหนือจากทีก่ าหนดขา้งตน้ เช่น งานทีเ่กี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หรอืงานทีอ่ยู่ระหว่างการรบัประกนัความช ารุดบกพร่อง จากการซื้อขายคอมพวิเตอร ์ใหก้ าหนดอตัรา
คา่ปรบัในกรณีดงักล่าว โดยค านึงถงึความส าคญัและลกัษณะของงาน  และความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้  

 
การงด ลดค่าปรบั หรือการขยายเวลาการท าสญัญา 

 
ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มอี านาจ ที่จะพจิารณาได้ ตามจ านวนวนัที่มเีหตุ

เกดิขึน้จรงิเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้ 
• เหตุเกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพรอ่งของ อ.ส.ค. 
• เหตุสุดวสิยั 
• เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สญัญาไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย 
• เหตุอื่นตามทีก่ าหนดใหก้ฎกระทรวง 
ก าหนดใหคู้่สญัญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัทีเ่หตุนัน้สิน้สุดลงหรอื

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สญัญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงั
ไม่ได ้ เว้นแต่กรณีเกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของ อ.ส.ค. ซึ่งมหีลกัฐานชดัแจง้ หรอื อ.ส.ค.
ทราบดอียูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้ 
 

การลงโทษให้เป็นผูท้ิ้งงาน 
 

ห้ามก่อนิตสิมัพนัธ์กบัผู้ทิ้งงานที่ถูกระบุชื่อไว้ในบญัชรีายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจง้เวยีนชื่อ
แลว้ เวน้แต่จะไดม้กีารเพกิถอนการเป็นผูท้ิง้งาน 

กรณีปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ หรอืคู่สญัญาของ อ.ส.ค.กระท าการอนัมลีกัษณะเป็นการ    
ทิ้งงาน ตามความในมาตรา 109  ให้ผู้อ านวยการพจิารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สญัญาหรอืผู้รบัจ้างช่วงที่        
อ.ส.ค.อนุญาตให้รบัช่วงงานได้ หรอืที่ปรกึษา หรอืผู้ให้บรกิาร ออกแบบหรอืควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน 
แล้วแต่กรณี พรอ้มความเห็นของตนเสนอไปยงัปลดักระทรวงการคลงัเพื่อพจิารณาสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
โดยเรว็ 
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ม.109 ในกรณีปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สญัญาของ อ.ส.ค.กระท าการดงัต่อไปน้ี 
โดยไม่มีเหตอุนัควร ให้ถือว่ากระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการท้ิงงาน 

• เป็นผูย้ ื่นขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไมย่อมท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื
กบั อ.ส.ค.ภายในเวลาทีก่ าหนด 

• คู่สญัญาของ อ.ส.ค.หรอืผูร้บัจา้งช่วงที ่อ.ส.ค.อนุญาต ใหร้บัช่วงงานได ้ไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืนัน้ 

• เมือ่ปรากฏว่าผูย้ ืน่ขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาของ อ.ส.ค.กระท าการอนัมลีกัษณะเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนั หรอื
กระท าการโดยไมสุ่จรติ 

• เมือ่ปรากฏว่าผลการปฏบิตัติามสญัญาของทีป่รกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารงานจา้ง
ออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งมขีอ้บกพรอ่ง ผดิพลาด หรอืก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่ อ.ส.ค.อย่างรา้ยแรง 

• เมือ่ปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งหรอื
ผูป้ระกอบการงานก่อสรา้งไมป่ฏบิตัติามมาตรา 88 

• การกระท าอื่นๆ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง     
 

ม. 110   ผู้ท่ีสัง่ให้เป็นผู้ท้ิงงานตาม ม.109 อาจร้องขอ ให้ได้รบัการเพิกถอนการเป็น  
ผูท้ิ้งงาน 

สามารถกระท าไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
1. เป็นผูท้ีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง  
2. มกีารช าระภาษโีดยถูกต้องตามกฎหมาย และ  
3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รฐัมนตรี

ก าหนด 
 
 

บทก าหนดโทษ 
 

  มาตรา 120 
  ผูใ้ดเป็นเจา้หน้าทีห่รอืเป็นผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัซือ้จัดจา้งหรอื
การบริหารพัสดุ ปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบญัญต้กิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 2560 กฏกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศทีอ่อก
ตามความความในพระราชบญัญตันิี้โดยทุจรติ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สอง
หมืน่บาทถงึสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
  ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รอืผูส้นบัสนุนในการกระท าความผดิตามวรรคหนึ่ง ผูน้ัน้ต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไวส้ าหรบัความผดิตามวรรคหนึ่ง 
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  มาตรา 121 
  ผูใ้ดไมป่ฎบิตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการวนิิจฉัย ตามมาตรา 31 หรอืค าสัง่ของ
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 และคณะกรรมการวนิิจฉัยหรอืคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์แลว้แต่กรณ ีพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการไม่ปฎบิตัติามค าสัง่ โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร ผูน้ัน้มคีวา
ผดิฐานขดัค าสัง่เจา้พนกังานตามประมวลกฏหมายอาญาใหด้ าเนินคดแีก่ผูน้ัน้ต่อไป 
 
 

กฎหมายว่าด้วยความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
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คู่มอืการจัดซือ้จดัจ้าง 

แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 50 
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ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละวธิ ี
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แบบฟอรม์ 
รายงานขอซ้ือขอจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
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องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหลก็ สระบุร ี

บนัทึกข้อความ 
 
ฝ่าย/ส านกั.............................................กอง...............................................แผนก....................................
ที ่      กษ ......................................................... ลงวนัที.่................................................... 
เรือ่ง   รายงานขอซือ้ขอจา้ง 
 

เรยีน  (ผูม้อี านาจตามวงเงนิทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ) 
   
  ดว้ยแผนก..................................................กอง................................................................ 
ฝ่าย......................................................มคีวามประสงคจ์ะขอชือ้/จา้ง......................................................... 
................................................................................................................................................................. 
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
  ........(ใหร้ะบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ดัเจน)............................................................ 
  .............................................................................................................................. 

2. รายละเอยีดของพสัดุ 
   .........(รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 
     .............................................................................................................................. 

3. ราคากลางและรายละเอยีดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงนิทีจ่ะซือ้ 
 เงนินอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดุนัน้ หรอืใหง้านนัน้แลว้เสรจ็ 
 ก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ หรอืใหง้านแลว้เสรจ็ภายใน.....(ระยะเวลาการใช/้แลว้ 
     เสรจ็).......วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

6. วธิทีีจ่ะซือ้/จา้ง และเหตุผลทีต่้องซือ้/จา้ง 
    .......(ไมต่อ้งระบุ แผนกจดัซือ้จดัจา้ง จะเป็นผูพ้จิารณาเอง).................................. 
 ................................................................................................................................. 

7.   หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 
การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑร์าคา 

 
/8. การขออนุมตั.ิ............. 
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8. การขออนุมตัแิต่งตัง่คณะกรรมการต่างๆ 
 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง/ขอบเขตงาน (TOR) 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจา้ง 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ขอ้ 1. – ขอ้ 7 และอนุมตั ิขอ้ 8. 
          
 
ลงชื่อ.......................................เจา้หน้าที่ 
 
ลงชื่อ.......................................เจา้หน้าที่       
                 
ลงชื่อ.......................................หวัหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หวัหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หวัหน้าฝ่าย/ส านกั   
              
 
         เหน็ชอบ/อนุมตั ิ
 

  ลงชื่อ....................................... 
……………..……………………… 

 
 



คูม่อืการจดัซือ้จดัจา้ง 2560 
แผนกจดัซือ้จดัจ้าง กองพสัด ุฝ่ายพสัดแุละบริการ | 59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอรม์ 
รายงานขอซ้ือขอจ้าง 

วิธีคดัเลือก 
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องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มวกเหลก็ สระบุร ี

บนัทึกข้อความ 
ฝ่าย/ส านกั.............................................กอง...............................................แผนก....................................
ที ่      กษ ......................................................... ลงวนัที.่................................................... 
เรือ่ง   รายงานขอซือ้ขอจา้ง 
 

เรยีน  (ผูม้อี านาจตามวงเงนิทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ) 
   
  ดว้ยแผนก..................................................กอง................................................................ 
ฝ่าย......................................................มคีวามประสงคจ์ะขอชือ้/จ้าง......................................................... 
.................................................................................................................................................................
...  ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
  ........(ใหร้ะบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ดัเจน)............................................................ 
  .............................................................................................................................. 

2. รายละเอยีดของพสัดุ 
   .........(รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 
     .............................................................................................................................. 

3. ราคากลางและรายละเอยีดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงนิทีจ่ะซือ้ 
 เงนินอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดุนัน้ หรอืใหง้านนัน้แลว้เสรจ็ 
 ก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ หรอืใหง้านแลว้เสรจ็ภายใน.....(ระยะเวลาการใช/้แลว้ 
     เสรจ็).......วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

6. วธิทีีจ่ะซือ้/จา้ง และเหตุผลทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
    .......(ไมต่อ้งระบุ แผนกจดัซือ้จดัจา้ง จะเป็นผูพ้จิารณาเอง).................................. 
 ................................................................................................................................. 

7.   หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 
การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑร์าคา 

8. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
         ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน…..วัน นับถัด
จากวันเสนอราคา 

/8. การขออนุมตั.ิ............. 
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9. การขออนุมตัแิต่งตัง่คณะกรรมการต่างๆ 
 คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจา้ง 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ขอ้ 1. – ขอ้ 8 และอนุมตั ิขอ้ 9. 
          
 
ลงชื่อ.......................................เจา้หน้าที่ 
 
ลงชื่อ.......................................เจา้หน้าที่       
                 
ลงชื่อ.......................................หวัหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หวัหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หวัหน้าฝ่าย/ส านกั   
              
 
         เหน็ชอบ/อนุมตั ิ
 

  ลงชื่อ....................................... 
……………..……………………… 
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แบบฟอรม์ 
รายงานขอซ้ือขอจ้าง 

วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
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องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มวกเหลก็ สระบุร ี

บนัทึกข้อความ 
 
ฝ่าย/ส านกั.............................................กอง...............................................แผนก....................................
ที ่      กษ ......................................................... ลงวนัที.่................................................... 
เรือ่ง   รายงานขอซือ้ขอจา้ง 
 

เรยีน  (ผูม้อี านาจตามวงเงนิทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ) 
   
  ดว้ยแผนก..................................................กอง................................................................ 
ฝ่าย......................................................มคีวามประสงคจ์ะขอชือ้/จา้ง......................................................... 
.................................................................................................................................................................
...  ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
  ........(ใหร้ะบุเหตุผลความจ าเป็นทีช่ดัเจน)............................................................ 
  .............................................................................................................................. 

2. รายละเอยีดของพสัดุ 
   .........(รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ (spec))……................................................... 
     .............................................................................................................................. 

3. ราคากลางและรายละเอยีดของราคากลาง  
 จ านวน ................................................. บาท (...................................................) 

4. วงเงนิทีจ่ะซือ้ 
 เงนินอกงบประมาณจากรายไดข้องหน่วยงานประจ าปี พ.ศ......................... 
 จ านวน.......................บาท (..............................................................................) 

5. ก าหนดเวลาทีต่อ้งการใชพ้สัดุนัน้ หรอืใหง้านนัน้แลว้เสรจ็ 
 ก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ หรอืใหง้านแลว้เสรจ็ภายใน.....(ระยะเวลาการใช/้แลว้ 
     เสรจ็).......วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

6. วธิทีีจ่ะซือ้/จา้ง และเหตุผลทีต่อ้งซือ้/จา้ง 
    .......(ไมต่อ้งระบุ แผนกจดัซือ้จดัจา้ง จะเป็นผูพ้จิารณาเอง).................................. 
 ................................................................................................................................. 

7.   หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 
การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑร์าคา 

/8. การขออนุมตั.ิ............. 
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8. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง 
         ร่างประกาศ และร่างเอกสาร .......................(ชื่อเรื่อง)................................................  
โดยเห็นควร น าร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  

9. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา 
         ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน…..วัน นับถัด
จากวันเสนอราคา 

10. การขออนุมตัแิต่งตัง่คณะกรรมการต่างๆ 
 คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง 

............................................ ประธานกรรมการ 
    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจา้ง 
............................................ ประธานกรรมการ 

    ............................................ กรรมการ 
    ............................................ กรรมการเลขานุการ 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ขอ้ 1. – ขอ้ 9 และอนุมตั ิขอ้ 10. 
      
ลงชื่อ.......................................เจา้หน้าที่ 
 
ลงชื่อ.......................................เจา้หน้าที ่      
                 
ลงชื่อ.......................................หวัหน้าแผนก  
      
ลงชื่อ.......................................หวัหน้ากอง    
 
ลงชื่อ.......................................หวัหน้าฝ่าย/ส านกั   
              
 
         เหน็ชอบ/อนุมตั ิ
 

  ลงชื่อ....................................... 
……………..……………………… 
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หมายเหต ุ  
o กรณีวงเงิน 2,000.-บาท ถึง 100,00.-บาท  

 - แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 1 ชุด หรอื จะแต่งตัง้บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
     เป็นผูต้รวจรบัพสัดุกไ็ด ้

o กรณีวงเงิน 100,001.-บาท ถึง 500,000.-บาท 
- ไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจา้ง 
- แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ จ านวน 3 คน 1 ชุด 
- แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน (TOR)/ราคากลาง จ านวน 3 คน 1 ชุด 
- ตอ้งมกี าหนดรายละเอยีดขอบเขตงาน (TOR) 
- ตอ้งมตีารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

o กรณีวงเงิน 500,001.-บาท ขึน้ไป 
- แต่งตัง้คณะกรรมการครบทัง้ 3 คณะ 
- ตอ้งมกี าหนดรายละเอยีดขอบเขตงาน (TOR) 
- ตอ้งมตีารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 
 เจ้าของหน่วยตามล าดบัการน าเสนอ ลงนามด้านขวามือ และผู้มีอ านาจอนุมติั 

ตามวงเงินท่ีได้รบัมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมต้่อง

แนบ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัอนุมติั 
ตามแบบส านักงาน ปปช. 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชือ่โครงการ  ...................................................................................................................  
    หน่วยงานเจา้ของโครงการ   .............................................................................................  
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  ..............................บาท 
3. วนัทีก่ าหนดราคากลาง(ราคาอา้งองิ) ............................... 
     เป็นเงนิ ................................บาท ราคา/หน่วย(ถา้ม)ี รายละเอยีดดงันี้ 
     3.1 ........................................................ 
     3.2 ........................................................ 
     3.3 ........................................................ 
     3.4 ........................................................ 
4. แหล่งทีม่าของราคากลาง(ราคาอา้งองิ) 
    4.1 ................................................. 
    4.2 ...................................................... 
5. รายชือ่เจา้หน้าทีผู่ก้ าหนดราคากลาง(ราคาอา้งองิ)ทกุคน 
    5.1 ................................................. 
    5.2 ................................................    
    5.3 ................................................ 
หมายเหตุ  ............................................................................................................................. ..... 
 
     
 
 
ลงชือ่.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
 
ลงชือ่.................................กรรมการ      อนุมตั ิ
     (...................................)  
                 ……………………………………. 
ลงชือ่.................................กรรมการเลขานุการ                                    ผูม้อี านาจอนุมตั ิ
     (...................................)  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

 
1. ชือ่โครงการ  .................................................................................... .................................. 
   หน่วยงานเจา้ของโครงการ   .................................................................................................  
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  ............................บาท 
3. ลกัษณะงานโดยสงัเขป ........................................................................................................   
4. ราคากลางค านวณ ณ วนัท่ี ................................... เป็นเงนิ ...........................................บาท 
5. บญัชปีระมาณราคากลาง 
    5.1 .................................  
    5.2 .................................. 
    5.3 ............................... 
6. รายชือ่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 .............................................. 
      6.2 ............................................. 
      6.3 ............................................. 
      6.4 ............................................. 
 
 

 
ลงชือ่.................................ประธานกรรมการ 
     (...................................)  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคมุงาน 

 
1. ชือ่โครงการ  ..........................................................................................................................  
   หน่วยงานเจา้ของโครงการ   .....................................................................................................  
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั  ............................บาท 
3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ................................เป็นเงนิ .......................................บาท 
4. คา่ตอบแทนบุคลากร 
   4.1 ระดบัหวัหน้าโครงการ......................คน 
   4.2 ระดบัผูด้ าเนินการ...........................คน 
   4.3 ระดบัผูช้ว่ย.....................................คน 
5. คา่วสัดุอปุกรณ์ (ถา้ม)ี.........................................บาท 
6. คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี..............................................บาท 
7. รายชือ่ผูร้บัผดิชอบในการก าหนดคา่ใชจ้า่ย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
   7.1 ............................................................ 
   7.2 ............................................................ 
   7.3 ............................................................ 
8. ทีม่าของราคากลาง.......................................................................................................... ....................... 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ 
 

 
1. ชือ่โครงการ  ............................................................................................................................. . 
   หน่วยงานเจา้ของโครงการ   ..................................................................................................... ..... 
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั  ............................บาท 
3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ................................เป็นเงนิ ...........................................บาท 
4. คา่ตอบแทนบุคลากร 
   4.1 ระดบัหวัหน้าโครงการ......................คน 
   4.2 ระดบัผูด้ าเนินการ...........................คน 
   4.3 ระดบัผูช้ว่ย.....................................คน 
5. คา่วสัดุอปุกรณ์ (ถา้ม)ี.........................................บาท 
6. คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี..............................................บาท 
7. รายชือ่เจา้หน้าทีข่องรฐั (ผูร้บัผดิชอบ) ในการก าหนดคา่ใชจ้่าย/ด าเนนิการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
   7.1 ............................................................ 
   7.2 ............................................................ 
   7.3 ............................................................ 
8. ทีม่าของราคากลาง

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

 

ลงชือ่.................................ประธานกรรมการ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจยั 

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจยั 
 

 
1. ชือ่โครงการ  .............................................................................................................................. 
   หน่วยงานเจา้ของโครงการ   ..........................................................................................................  
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรในการจา้งหรอืเงนิสนบัสนุนใหท้นุการวจิยั ......................................บาท 
3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ................................เป็นเงนิ ...........................................บาท 
4. หมวดคา่ตอบแทนบุคลากร 
   4.1 ประเภทนกัวจิยั...............................คน 
   4.2 คณุสมบตันิกัวจิยั...........................คน 
   4.3 จ านวนนกัวจิยั...............................คน 
5. หมวดคา่จา้ง.......................................บาท 
6. หมวดคา่ใชส้อย..................................บาท 
7. คา่วสัดุ................................................บาท 
8. คา่ครภุณัฑ.์........................................บาท 
9. คา่ใชจ้่ายในการศกึษาดงูานหรอืคน้ควา้ขอ้มลูในต่างประเทศ (ถา้ม)ี 
     9.1 จ านวน.......................................คน 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างท่ีปรึกษา 

 
 
1. ชือ่โครงการ  ..............................................................................................................................  
    หน่วยงานเจา้ของโครงการ   .........................................................................................................  
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  ..............................บาท 
3. วนัทีก่ าหนดราคากลาง(ราคาอา้งองิ) ............................... 
     เป็นเงนิ ................................บาท  
4. คา่ตอบแทนบุคลากร....…………………………………………………..………………… 
      4.1 ประเภททีป่รกึษา..................................................................... 
      4.2 คณุสมบตัทิีป่รกึษา.................................................................. 
      4.3 จ านวนทีป่รกึษา....................................................................... 
5. คา่วสัดุอปุกรณ์...........................…………..………………………………………….บาท 
6. คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปต่างประเทศ (ถา้ม)ี....................................บาท 
7. คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ …………………………………………………………………………………….บาท 
8. รายชือ่ผูร้บัผดิชอบในการก าหนดคา่ใชจ้า่ย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
      8.1 .............................................. 
      8.2 ............................................. 
      8.3 ............................................. 
9. ทีม่าของการก าหนดราคากลาง  (ราคาอา้งองิ) 
     
 
 
ลงชือ่.................................ประธานกรรมการ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างพฒันาระบบคอมพิวเตอร ์

 
 
1. ชือ่โครงการ  ..............................................................................................................................  
    หน่วยงานเจา้ของโครงการ   .........................................................................................................  
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  ..............................บาท 
3. วนัทีก่ าหนดราคากลาง(ราคาอา้งองิ) ............................... 
     เป็นเงนิ ................................บาท  
4. คา่ Hardware……………………………บาท 
5. คา่ Software…………………………….บาท 
6. คา่พฒันาระบบ.........................บาท 
7. คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ  
8. รายชือ่ผูร้บัผดิชอบในการก าหนดคา่ใชจ้า่ย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
      8.1 .............................................. 
      8.2 ............................................. 
      8.3 ............................................. 
9. ทีม่าของการก าหนดราคากลาง  (ราคา

อา้งองิ)………………………………………………………………………………………………. 
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บทเฉพาะกาล 
 

กรณีวงเงนิจดัซือ้/จดัจา้งเกนิกว่า 500,000 บาท ตามกฎกระทรวงก าหนด จะตอ้งด าเนินการ 
โดยวธิปีระกาศเชญิชวนกอ่น หากไมไ่ดผ้ลดจีงึด าเนินการโดยวธิคีดัเลอืก วธิเีฉพาะเจาะจงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 


