
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การด าเนินการจัดซื้อจ้าง “วิธีคัดเลือก” 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
มิถุนายน 2564  
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การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. 2560 จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จ าเป็นต้องมีความรู้เกีย่วกับกระบวนการและวิธปีฏิบัตใินการจัดซือ้จัดจ้าง จึงจะ
ท าให้สามารถบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ประหยัดเวลาในการด าเนินงาน เป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ อาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
2. วิธีคัดเลือก 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

(พระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรา 55 และระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28) 
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การจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิคีดัเลอืก 

วิธีคัดเลือก หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 (2)) 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ กรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก 

(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56) 
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ขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างวธิีคดัเลอืก 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 61) จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศ
เผยแพร่ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                               
(e-Government Procurement : e-GP)) เว้นแต่ กรณีซื้อ/จ้าง ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้พัสดุ                   
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือการซื้อพัสดุที่ใช้ในราชการลับ (มาตรา 56 (1) (ค) หรือ 
(ฉ)) ไม่ต้องจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง  

2. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 9 , ข้อ 21) 
จัดท าร่างขอบเขตของงาน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/   
ว 198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงาน
ของรัฐก าหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น) 

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ข้อ 22) เว้นแต่  การซื้อ/จ้างกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 (1) (ค) ซึ่งไม่อาจท ารายงาน
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ตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามระเบียบ 
ข้อ 22 เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ  

4. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ให้คณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังนี้ (ข้อ 74) 

4.1 จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไม่น้อยกว่า               
3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ งานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย โดย
ให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ส่ง
หนังสือเชิญชวน ส่งให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลการเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลา ง          
(e – GP) 

4.2 การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้ยื่น
ข้อเสนอตามวันเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผล               
การสอบราคาครั้งนั้น และยื่นตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบ
เสนอราคาว่าเอกสารดงักล่าวถูกต้องและเป็นความจรงิทุกประการ ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปดิซองพร้อมระบุ
วันเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ประกอบการมายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบ
ซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น 
เพื่อด าเนินการต่อไป  

4.3 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอราคา ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะ
รายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองข้อเสนอราคา ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี
รายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดง
เพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจาก
วันยื่นซองข้อเสนอ 

4.4 ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้น าความในระเบียบฯ ข้อ 55 (2) – (4)  มาบังคับใช้กับการด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม  

5. หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ท่ี
ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ 56 โดยอนุโลม (ข้อ 75) 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะด าเนินการใหม่โดย               



หน้า 6 จาก 7 
 

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) ก็ได้ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซือ้
หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

6. ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 (1) (ช) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ หากไม่สามารถ
ด าเนินการตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพ่ือพิจารณาให้
เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดล าดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอ้เสนอด้านราคาและเจรจา
ต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป  

หากด าเนินการแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 
ก็ได้ (ข้อ 76) 

7. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (e – GP) และของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งปิดประกาศที่หน่วยงานของรัฐ และแจ้งให้              
ผู้เสนอราคาทุกรายทราบทาง e – mail ตามแบบที่กรมบัญชกีลางก าหนด (มาตรา 66 ,ข้อ 42 และ ข้อ 77) 

8. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลงภายหลังจากพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก (มาตรา 66 , 93 , ข้อ 161) ยกเว้น กรณีจัดหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจหมายได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



หน้า 7 จาก 7 
 

 

 

ผู้จัดท า 
1. นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลยั   
    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวประภสัสร  เสนาพล 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 


