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2 จัดท า “ราคากลางและขอบเขตงาน” 
 จัดท ำรำคำกลำง (มำตรำ 4, มำตรำ 63)
 จัดท ำขอบเขตของงำน รำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ 

หรือ แบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง

3
จัดท า “รายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ” เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 รำยงำนขอเช่ำอสังหำริมทรัพย ์(ระเบียบฯ ข้อ 94)
 รำยงำนขอแลกเปลี่ยน (ระเบียบฯ ข้อ 97)
 รำยงำนขอจ้ำงท่ีปรึกษำ (ระเบียบฯ ข้อ 104)
 รำยงำนขอจ้ำงออกแบบหรอืควบคุมงำน (ระเบียบฯ ข้อ 140)

 รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำง (ระเบียบฯ ข้อ 22 หรือ 
ข้อ 23)

 รำยงำนขอเช่ำสังหำริมทรัพย์ (ระเบียบฯ ข้อ 92 
ประกอบข้อ 22)

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ

1. วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
- วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)
- วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
- วิธีสอบรำคำ

2. วิธีคัดเลือก

เกณฑ์การพิจารณา

• เกณฑ์รำคำ โดยพิจำรณำจำกรำยที่เสนอราคาต่ าสุด
• เกณฑ์รำคำและเกณฑ์อื่น ๆ  เช่น  ต้นทุนของพัสดุ

ตลอดอำยุกำรใช้งำน/มำตรฐำนของสินค้ำหรอืบรกิำร 
/บริกำรหลังกำรขำย/พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม /   
กำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
ข้อเสนอด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
โดยพิจำรณำจำกรายที่ได้คะแนนสูงสุด

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑ์การพิจารณา
• ใช้เกณฑ์รำคำ

การจ้างที่ปรึกษา

1. วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีการคัดเลือก
3. วิธเีฉพาะเจาะจง

เกณฑ์การพิจารณา

• กรณีเป็นงำนประจ ำ หรืองานที่มีมาตรฐานเชงิคุณภาพ
ตามหลักวิชาชพี หรืองำนท่ีไม่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งเสนอราคาต่่าสุด

• กรณีเป็นงำนตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนรัฐ หรืองานที่
ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพ
และได้คะแนนรวมด้านราคาและคุณภาพมากท่ีสุด

• กรณีเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนด้าน
คุณภาพมากที่สุด
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เมื่อได้รับควำมเห็นชอบวงเงินงบประมำณ ให้ประกำศในระบบ e-GP 
และ เว็บไซต์หน่วยงำน และ ปิดประกำศโดยเปิดเผย (มำตรำ 11)

1 จัดท า “แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี”

 กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน หรือพัสดุที่ใช้ในรำชกำรลับมำตรำ 56 (1) (ค) 
หรือ (ฉ)

 วงเงินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท) 
หรือจ ำเป็นตอ้งใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำด 
ตำมมำตรำ 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

 งำนจ้ำงที่ปรึกษำท่ีมีวงเงินตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรือ 
จ ำเป็นเร่งด่วน หรือเกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ ตำมมำตรำ 70
(3) (ข) หรือ (ฉ)

 กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
หรือเกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ ตำมมำตรำ 82 (3)

การยกเว้นไม่ต้องจัดท าและประกาศแผน 

4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ
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4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ (ต่อ)

เกณฑ์การพิจารณา

การจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีการคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
4. วิธปีระกวดแบบ

• พิจำรณำจำกแนวคิดของผู้ให้บริกำรที่ได้คะแนนด้ำน
คุณภำพมำกที่สุด

การเช่า

 สังหาริมทรัพย์ ใหใ้ช้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรซื้อ        
โดยอนุโลม

 อสังหาริมทรัพย์  ให้ตกลงรำคำกับผู้เช่ำ

เกณฑ์การพิจารณา

• สังหำริมทรัพย์   ใช้เกณฑ์รำคำ หรือเกณฑ์รำคำรว่มกับ
เกณฑ์อื่น

• อสังหำริมทรัพย์  ใช้เกณฑ์รำคำ
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5 เสนอผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

ผู้มีอ านาจเหนือขึ้น
ไปหนึ่งขั้น

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
1. วีธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป 

2. วีธีคัดเลือก

3. วีธีเฉพำะเจำะจง

ไม่เกิน 200 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท

ไม่เกิน  50  ล้ำนบำท

การสั่งจ้างที่ปรึกษา ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท

การสั่งจ้างออกแบบฯ ไม่เกิน  50  ล้ำนบำท

เกิน 200 ล้ำนบำท

เกิน 100 ล้ำนบำท

เกิน  50  ล้ำนบำท

เกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท

เกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท

อ านาจการอนุมัติฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. 2560

6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศในระบบสารสนเทศ      

- ระบบสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง (ระบบ e – GP)
- ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ

2. ปิดประกาศโดยเปิดเผย     
- ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐ

( มำตรำ 114 – มำตรำ 119 )
7 การพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้าม)ี 

องค์ประกอบของการอุทธรณ์

• ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ ผู้ที่ยื่นข้อเสนอเท่ำนั้น
• อุทธรณ์ได้เฉพำะเรื่องที่ไม่ต้องห้ำม
• ต้องใช้ถ้อยค ำสุภำพ ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลกำรอุทธรณ์

ได้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน
• ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงำนของรัฐภำยใน 7 วัน นับแต่วัน

ประกำศผลในระบบกรมบัญชีกลำง

การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ

• ต้องเสร็จภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์

การ
พิจารณา

กรณีเห็นด้วย

กรณีไม่เห็นด้วย

ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นภำยในเวลำ

ต้องรำยงำนไปยังคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ภำยใน 3 วันท ำกำร

การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

• วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน (ขยำยได้ 2 ครั้ง
ไม่เกิน 15 วัน)

• กำรวินิจฉัยถือเป็นท่ีสิ้นสุด
• ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำล
• ถ้ำพิจำรณำเกินก ำหนดให้ยุตเิรื่อง และให้แจ้งผู้อุทธรณ์

/ผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก/และแจ้งหน่วยงำนของรัฐ    
ด ำเนินกำรต่อไป
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8 การลงนามในสัญญา 
(มำตรำ 93 , มำตรำ 96)

จะกระท ำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำอุทธรณ์และไม่มีผูอุ้ทธรณ์
ตำม มำตรำ 117 หรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์แต่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ให้ด ำเนนิกำรต่อไปได้

กำรแก้ไขสัญญำ
• แก้ไขสัญญำเพื่อเพ่ิมวงเงิน หำกรวมกับวงเงินตำมสัญญำ

เดิมแล้วมีผลท ำให้ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อหรอืสั่งจ้ำงเปลี่ยนแปลง
ไป ต้องเสนอผู้มีอ ำนำจเหนือข้ึนไป 
(มำตรำ 97 วรรคสี่)

• กรณีที่มีกำรแก้ไขสัญญำหรอืข้อตกลงเพื่อลดวงเงินให้ผู้มี
อ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้ำง ตำมวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติ
กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลง (มำตรำ 97 วรรคห้ำ)

• ต้องประกำศเผยแพร่ในระบบสำรสนเทศกรมบัญชีกลำง 
และของหน่วยงำนของรัฐ (มำตรำ 98)

9 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
(มำตรำ 100 – 105)

1. การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลา
ท าการตามสัญญา (มาตรา 102)

สาเหตุ
1. เกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของหน่วยงำนรฐั
2. เหตุสุดวิสัย
3. เหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดท่ีคู่สัญญำไม่ต้อง  

รับผิดตำมกฎหมำย
4. เหตุอื่นที่ก ำหนดในกฎกระทรวง

2 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
(มาตรา 103)

เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญำหรอืข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ ำนำจท่ีจะบอกเลิกสัญญำหรอืข้อตกลงคู่สัญญำ

เว้นแต่ 
• กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วน ตำม

มำตรำ 56 (1) (ค)
• วิธีเฉพำะเจำะจง หรือ 
• กรณีที่มีวงเงินเล็กน้อยตำมที่ก ำหนดใน

กฎกระทรวง (มำตรำ 66 วรรคสอง)

3. การประเมินผลผู้ประกอบการ

1. เหตุตำมกฎหมำยก ำหนด
2. เหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้ขำยหรือผู้รบัจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบงำนหรือท ำงำน

ให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
3. เหตุอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ นี้หรือในสัญญำหรือข้อตกลง
4. เหตุอื่นตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด

ระเบียบฯ ข้อ 183
• หำกจ ำนวนเงินค่ำปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่ำจ้ำง 

ให้หน่วยงำนพิจำรณำด ำเนินกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง
• เว้นแต่ คู่สัญญำจะยินยอมเสียค่ำปรบัให้แก่หน่วยงำนของรัฐ

โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำ
ผ่อนปรนกำรบอกเลิกสัญญำได้เท่ำที่จ ำเป็น

4. การตรวจรับพัสดุ

10 การจัดท ารายงานผลการพิจารณา
(มำตรำ 12)

11 การบริหารพัสดุ
แบ่งเป็น

1. ควบคุมและดูแลพัสดุให้มีกำรใช้และกำรบรหิำรพัสดุที่
เหมำะสม คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ให้มำกท่ีสุด 
(มำตรำ 112)
2. กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำรตรวจสอบ 
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  (มำตรำ 113) 12 การประเมินผลและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์

ของการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
(มาตรา 8)



ผู้จัดท ำ
1. นำงสำวจันทน์สุดำ  วงษ์มำลัย  

นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  รักษำกำรในต ำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตรวจสอบภำยใน

2. นำงสำววธูสิริ  ชะลอกลำง
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน


