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การจดัซือ้จดัจ้างวิธเีฉพาะเจาะจง 

ค านยิามของการจดัซือ้จดัจ้างวิธเีฉพาะเจาะจง 

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึง่ให้เขา้ยื่นขอ้เสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทัง้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งก าหนดไว้ว่า     
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และ             
มีวงเงินใน การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(พระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา ๕๕ (๓) ) 
 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขวธิีเฉพาะเจาะจง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา ๕๖ (๒)) 
 

หนว่ยงานของรฐัเชญิชวน
ผูป้ระกอบการทีม่คีณุสมบตัิ
ตรงตามทีก่ าหนดรายใดราย
หนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรอืให้
เขา้มาเจรจาตอ่รองราคากบั
หนว่ยงานของรฐั/รวมทัง้การ
จดัซือ้จดัจา้งพสัดวุงเงนิ
เลก็นอ้ย 

(ก) 
ใชท้ั้งวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป
และวธิคีดัเลอืก หรอืใช้วธิี
คดัเลอืกแลว้แตไ่มม่ผีูย้ืน่
ขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนัน้ไมไ่ด้
รบัการคดัเลอืก 

 

กรณ ี(ก) ตอ้งประกาศเชญิชวน
ทัว่ไปหรอืคดัเลอืกกอ่น 

(ข) 
การจดัซือ้จดัจา้ง
พสัดทุีม่กีารผลติ 
จ าหนา่ย 
กอ่สรา้ง หรอื
ใหบ้รกิารทัว่ไป 
และมวีงเงนิใน
การจดัซือ้จดัจา้ง
ครัง้หนึ่งไมเ่กนิ
วงเงนิตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

(ค)  
การจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุี่
มผีูป้ระกอบการซึง่มี
คณุสมบตัโิดยตรงเพยีง
รายเดยีว หรอืการ
จดัซือ้จดัจา้งพสัดจุาก
ผูป้ระกอบการซึง่เปน็
ตวัแทนจ าหนา่ยหรอื
ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารโดย
ชอบดว้ยกฎหมายเพยีง
รายเดยีวในประเทศ
ไทยและไมม่พีสัดอุืน่ที่
จะใชท้ดแทนได ้

 

(ง) 
มคีวามจ าเป็นตอ้งใช้
พสัดนุัน้โดยฉกุเฉนิ 
เนือ่งจากเกดิอบุตัภิยั
หรอืภยัธรรมชาติ
หรอืเกดิโรคตดิตอ่
อนัตรายตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
โรคตดิตอ่ และการ
จัดซือ้จดัจา้งโดยวธิี
ประกาศเชญิชวน
ทัว่ไป หรอืวธิี
คดัเลอืกอาจ
กอ่ใหเ้กดิความลา่ชา้
และอาจท าใหเ้กดิ
ความเสยีหายอยา่ง
รา้ยแรง 

 

(จ) 
พสัดทุีจ่ะท าการจดัซือ้
จัดจา้งเปน็พสัดทุี่
เกีย่วพนักบัพสัดทุีไ่ด้
ท าการจดัซือ้จดัจา้งไว้
กอ่นแลว้ และมคีวาม
จ าเป็นตอ้งท าการ
จัดซือ้จดัจา้งเพิม่เตมิ
เพือ่ความสมบรูณห์รอื
ตอ่เนือ่งในการใชพ้สัดุ
นั้นโดยมลูคา่ของพสัดุ
ทีท่ าการจดัซือ้จดัจา้ง
เพิม่เตมิจะตอ้งไมส่งู
กวา่พสัดทุีไ่ดท้ าการ
จัดซือ้จดัจา้งไวก้อ่น
แลว้ 
 

(ฉ) 
เปน็พสัดทุีจ่ะขายทอดตลาดโดย
หนว่ยงานของรฐั องค์การ
ระหวา่งประเทศหรอืหนว่ยงาน
ของตา่งประเทศ 

 

(ช)  
เปน็พสัดทุีเ่ปน็ทีด่นิหรอืสิง่
ปลกูสรา้งซึง่จ าเปน็ตอ้งซือ้
เฉพาะแหง่ 

(ซ) 
กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

กรณ ี(ข) – (ซ) พจิารณาแลว้เขา้หลกัเกณฑ์ไมต่อ้งประกาศเชญิชวนทัว่ไปหรือคดัเลอืกกอ่น 

กรณี (ข) – (ซ) วงเงินซื้อหรือจ้างเกินกว่า 500,000 บาท 
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ขัน้ตอนการด าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
 

 
 

ที่มา : กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
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 จัดท ารา่งขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ขอ้ ๒๑) 

 จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบโดย

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่

จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่

ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
(๕) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง              

การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา 

๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณี
การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจ
ท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่
เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ขอ้ ๒2) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบฯ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่
กรณี คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้ง
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ส าคัญ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้            
แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคณุวุฒเิกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็น 

ตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุโดยวิธเีฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทีไ่มท่ า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ระบุว่า ในกรณีที่การ
จัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 และ ข้อ 26) 

 ขั้นตอนการจัดจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อ

หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ ก าหนด

รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือรับจ้าง

นั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป 
(ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้ง
นั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้

(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดมิตามสัญญาหรอื
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่าหรือราคา
เดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมา

เสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(๒) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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สรุปหน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
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(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ขอ้ 78) 

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามกฎกระทรวง ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔  

การซื้อหรือจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง         
ก็สามารถกระท าได้ หากเป็นพัสดุที่มีลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน ไม่เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เจรจาตกลงราคา
กับผู้ประกอบการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ โดยในกรณีที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 78 วรรคหนึ่ง (1) (ง) โดยอนุโลม 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.02/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและ        
ไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบ
รายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือ
ว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
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(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79) 

การซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง 
หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 

โดยกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ระบุว่า           
ในกรณีท่ีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ 
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 80) 

การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศผลผู้ชนะ
การซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และ
แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 81) 
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 อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายใน

วงเงิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู้มอี านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 86) 
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