
โครงการประชุมช้ีแจงการปฏิบัตงิานในระบบ 
GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยผู้แทนกองการพสัดุภาครัฐ
นายลขิติ อุไรรางกลู

นักวชิาการคลงั ช านาญการ
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เตรียมความพรอ้มในการจดัซ้ือจดัจา้ง

ไดร้บัความเห็นชอบวงเงิน

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ผูม้ีอ านาจในการพิจารณา





แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

หนงัสือเวียนแนวทางปฏิบตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

➢ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 เรือ่ง แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการเตรยีมการจดัซ้ือ

จดัจา้งตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560
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แต่งตั้ง / มอบหมาย

คณะกรรมการ

เจา้หนา้ที่ 

บุคคลใดบุคคลหนึง่

o การซ้ือหรือจา้งทัว่ไป

• ระเบียบฯ ขอ้ 21 วรรคหนึง่

• จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม

o การจา้งทีป่รึกษา

• ระเบียบฯ ขอ้ 103 วรรคหนึง่

• จัดท าร่างขอบเขตของงานจา้งทีป่รึกษา
• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

o การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

• ระเบียบฯ ขอ้ 139 วรรคหนึง่

• จัดท าร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสรา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก
ขอ้เสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั
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ขั้นตอนการซ้ือหรือจา้ง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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เร่งรัดการใช้จ่ายเงนิ งปม. พ.ศ. 2564 เท่าน้ัน

การน าร่างประกาศและร่างเอการซ้ือหรือจ้างด้วยวิธปีระกวดราคา 

ก าหนดให้วงเงินเกนิ 500,000 บาทแต่ไม่เกนิ 10,000,000 

บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะเผยแพร่

เพ่ือรับฟังความคิดเหน็จากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างโดยวิธ ีE-bidding

ซึ่งมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 100,000,000 

บาท ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ

ส าหรับการซ้ือหรือจ้าง ซึ่งมีวงเงินเกนิ 100,000,000 บาท ให้

ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง ไม่น้อยกว่า 

20 วันท าการ

1.

2.

3.





วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ ว ไป  ที่ มี คุณสมบัติต รง      
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดเข้าย่ืน
ข้อเสนอ

เ ชิญชวนเฉพาะ ผู้ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

ห น่ วย ง านภ าค รั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้
เ ข้า ย่ืนข้อเสนอหรือให้เ ข้ ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

การจดัซ้ือจดัจ้าง









แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

หนงัสือเวียนแนวทางปฏิบตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

➢ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 เรือ่ง แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการเตรยีมการจดัซ้ือ

จดัจา้งตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560



หนงัสอื กวจ. ว 414 ลงวนัที่ 17 ก.ย. 2561 
กรณีมิไดใ้ชจ้า่ยจากเงนิงบประมาณตาม พรบ. งปม.

เมือ่หน่วยงานของรฐัไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณจากหน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผูม้อี  านาจในการพจิารณางบประมาณตามทีก่  าหนดไวใ้น

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญตั ิหรอืแนวทางปฏบิตัวิา่

ดว้ยงบประมาณของหน่วยงานของนัน้ ๆ แลว้



วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ ว ไป  ที่ มี คุณสมบัติต รง      
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดเข้าย่ืน
ข้อเสนอ

เ ชิญชวนเฉพาะ ผู้ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

ห น่ วย ง านภ าค รั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้
เ ข้า ย่ืนข้อเสนอหรือให้เ ข้ ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

การจดัซ้ือจดัจ้าง



การจดัท าแผนการจดัซื้อจดัจา้ง (1)
ตอ้งประกาศเผยแพรแ่ผน
ดงักลา่วในระบบเครอืข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรฐั
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และใหปิ้ดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรฐันัน้ดว้ย 
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง จะไม่

สามารถด าเนินการจัดซือ้
จัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุ
ภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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ต้องจัดท าแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่

มาตรา 11
การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

1. กรณเีร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลบั
2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนดหรือ
มีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขาย
ทอดตลาด

3. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ตามก าหนดหรือเกีย่วกบัความ

มั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วนหรือ

เกีย่วกับความมั่นคงของชาติ

ยกเว้น



ขั้นตอนการซ้ือหรือจา้ง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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➢ เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง
➢ ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
➢ ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
➢ วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
➢ ก าหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ
➢ วธีิจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลทีต้่องซ้ือ/จ้างโดยวธีิน้ัน
➢ หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
➢ ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น

ในการซ้ือหรือจ้าง การออกเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
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กองการพสัดุ
ภาครัฐ



เกณฑก์ารพจิารณาขอ้เสนอส าหรบัการซื้อหรอืจา้ง

1

การซ้ือหรือจ้างพสัดุ
ทีม่กีารก าหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุ
ทีเ่ป็นมาตรฐาน มคุีณภาพดี
เพยีงพอตามความต้องการ
ใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของรัฐแล้ว 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา โดยคดัเลือก
ผู้เสนอราคาต ่าสุด เป็นผู้ชนะ

2

การซ้ือหรือจ้างพสัดุที่มีความซับซ้อน 
มีเทคโนโลยสูีง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จ าเป็นต้องคดัเลือกพสัดุมีคุณภาพดี

ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนโดยพจิารณา
คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัตถูิกต้อง ครบถ้วน 
ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
หากไม่อาจเลือกเกณฑ์อ่ืนประกอบ 

และจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีว 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา

3

การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยขีอง
พสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ

พจิารณา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
เป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก 
และให้พจิารณาคดัเลือกผู้ที่ได้คะแนน
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน

ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าตามที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนด แล้วให้พจิารณา

ตามข้อ 1 หรือ 2

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือก ให้พจิารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
และวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ดงันี้

กองการพสัดุ
ภาครัฐ
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วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

วธีิสอบราคา



วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุท่ีมีรายละเอยีดคุณลกัษณะ
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดซ้ือสินค้าหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได้  2 ลกัษณะ 
ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุคร้ังหน่ึง 

ซ่ึงมีราคาเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ

คร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกนิ 5,000,000 บาท

กองการพสัดุ
ภาครัฐ
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หน่วยงานของรัฐ

ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนทัว่ไป

เผยแพร่/รับฟังความคดิเห็น
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

e-Bidding กองการพสัดุ
ภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

➢ วงเงินเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงาน
ของรัฐทีจ่ะให้มกีารเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

➢ วงเงินเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง 
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

วงเงินทีจ่ัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัท าเอกสาร

เพ่ือย่ืนข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ

เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วนัท าการ

เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วนัท าการ

เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 20 วนัท าการ

กองการพสัดุภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบด้วย
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มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลือก

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) พสัดุที่มีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพเิศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมี
จ านวนจ ากดั

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมั่นคงของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซ้ือหรอืจา้ง โดยวธีิคดัเลอืก
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มาตรา 56     การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง
ไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาติพบิัตภัิยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติม 
โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง           

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหรอืจา้ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)
กองการพสัดุภาครัฐ
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แต่งตั้ง / มอบหมาย

คณะกรรมการ

เจา้หนา้ที่ 

บุคคลใดบุคคลหนึง่

o การซ้ือหรือจา้งทัว่ไป

• ระเบียบฯ ขอ้ 21 วรรคหนึง่

• จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม

o การจา้งทีป่รึกษา

• ระเบียบฯ ขอ้ 103 วรรคหนึง่

• จัดท าร่างขอบเขตของงานจา้งทีป่รึกษา
• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

o การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

• ระเบียบฯ ขอ้ 139 วรรคหนึง่

• จัดท าร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสรา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก
ขอ้เสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั



คณุสมบติั
ผูเ้สนอราคา

เงื่อนไข
ในการจดัซ้ือ

จดัจ้าง
ราคากลาง

งานซ้ือ : รายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะ 

งานจ้าง :
ขอบเขตของงาน

งานก่อสร้าง : แบบ
รปู รายการละเอียด

พสัด/ุบริการ 
ท่ีมีคณุภาพ

คู่สญัญา
ท่ีมีศกัยภาพ

ประโยชน์สงูสดุ
ท่ีราชการ
จะได้รบั

ราชการ
ไม่ซ้ือ/จ้าง

ราคาสงูเกินจริง

➢ สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผูใ้ช้ /
ไม่เกินความจ าเป็น

➢ ไม่ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง
➢ ความหมายชดัเจน ไม่ก ากวม / ศพัทเ์ทคนิคหรือศพัทเ์ฉพาะ

ให้อธิบายความให้ชดัเจน / มีความยืดหยุ่น
➢ ก าหนดให้ผูเ้สนอราคายืน่เอกสารส าหรบัใช้ในการตรวจสอบ

ให้ครบถ้วน

▪ ถกูต้องตามมาตรา 4 
นิยามค าว่า “ราคากลาง” 
แห่งพระราชบญัญติั      
การจดัซ้ือจดัจ้างฯ
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1. ขอ้ตกลงเรือ่งรปูแบบ ปรมิาณ จ านวน ราคา

2. การจ่ายเงิน (งวดเงิน) 

3. การจ่ายเงินลว่งหนา้ (ขอ้ 89)

4. หลกัประกนั

5. การสง่มอบ การตรวจรบั 

6. การขยายเวลา งดหรอืลดค่าปรบั 

7. การปรบั 

8. การประกนัความช ารดุบกพรอ่ง

เง่ือนไขท่ีส าคญัของสญัญา



o คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ (ม.64 และ ว.410)

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ัว่คราว

เนือ่งจากเป็นผูที้ไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบที่

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานของ

หน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถงึนติิบุคคลที่ผูท้ิ้งงาน

เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนติิ

บุคคลนั้นดว้ย

6. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครฐัก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

33

หลกัเกณฑที์ต่อ้งค านึงถงึ



o คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ (ม.64 และ ว.410)

7. เป็นบุคคลธรรมหรือนติิบุคคลผูม้ีอาชีพ

8. ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรือกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม

9. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้ค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น

10. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ (e-GP)

11. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรบั

รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

12. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดร้บัคดัเลอืกเป็นคู่สญัญาตอ้งรบัและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมืน่บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

13. ตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งก่อสรา้งในวงเงินไม่นอ้ยกว่า

.........บาท และเป็นผลงานทีเ่ป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือเอกชนที่..........เชื่อถอื

14.   อ่ืน ๆ 
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หลกัเกณฑที์ต่อ้งค านึงถงึ



คุณสมบัติของผู้เสนอราคา













o งานจา้งที่ตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพรอ้มกนัใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนั ในอตัรา

ตายตวัระหว่างรอ้ยละ 0.01-0.10 ของราคาค่าจา้งนั้น แต่ตอ้งไม่ต า่กว่าวนัละ 100 บาท

o งานกอ่สรา้งสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร อตัรารอ้ยละ 0.25

ของราคาค่าจา้งนั้น แต่อาจก าหนดขัน้สูงสดุของการปรบัไวก้ไ็ด ้

ท ัง้น้ี ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

o งานซ้ือหรืองานจา้งทัว่ไป ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ 

0.01-0.20 ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ไดร้บัมอบ

o งานจา้งที่ปรึกษา หากเห็นว่า ถา้ไม่ก าหนดค่าปรบั

จะเกิดความเสียหาย ใหก้ าหนดเป็นรายวนัใหก้ าหนดค่าปรบั

เป็นรายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวัระหว่าง อตัรารอ้ยละ 0.01-0.10 ของราคางานจา้งนั้น

➢ การก าหนดค่าปรบัในอตัราเท่าใด จ านวนเงนิเท่าใด ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัค านึงถงึราคา/ระยะเวลาการใช้

งาน/ลกัษณะพสัดทุี่อาจสง่ผลกระทบต่อการที่คู่สญัญาจะหลกีเลี่ยงไม่ปฏบิตัิตามสญัญา หรือกระทบต่อการจราจร หรอื

ความเสยีหายแกป่ระโยชน์สาธารณะ

การก าหนดค่าปรบั
ขอ้ 

162
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กระบวนการพจิารณาอุทธรณ์

ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกาศผล

เป็นผูช้นะ ใหย้ืน่

อุทธรณภ์ายใน 

7 วนัท าการ นบัแต่

วนัประกาศผล

ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง

(ม.117)

ผูอุ้ทธรณ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ี

ไดร้บัอุทธรณ์

• กรณีเห็นดว้ย

• ด าเนินการ

ตามความเห็นนั้น

ภายในเวลา

• กรณีไม่เห็นดว้ย

• รายงานไปยงั

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

ภายใน 3 วนัท าการ

(ม.118)

หน่วยงานของรฐั

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

30 วนั (ไม่เสร็จ ขยายได้

2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั)

• อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผล 

อย่างมีนยัส าคญั ให้

ด าเนินการใหม่/เริม่จาก

ขั้นตอนตามท่ีเห็นสมควร

• อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั 

ใหด้ าเนินการต่อไป

• การวินิจฉยัเป็นท่ีสุด

• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

(ม.119)

คกก.พิจารณาอุทธรณ์



การอุทธรณ์

ม
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วิธีคดัเลือก 

กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน

ม
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 ๕
๖

(
๒

)
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ข
)
 (
ค

)
 (
ง) วิธี

เฉพาะเจาะจง

ม
าต

รา
 ๙
๖
วร
รค

 ๒ วงเงิน

เล็กนอ้ย

ท่ีไม่ตอ้งท า

ขอ้ตกลง

มาตรา

๖๖ วรรคสอง

เวน้แต่
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o ข้อยกเว้นให้ลงนามในสัญญาได้ โดยไม่ต้องรออุทธรณ์
o กวจ. 0405.2/ว 453 ลว 28 พย 60 

เร่ือง การด าเนินการกรณมีีผู้ย่ืนข้อเสนอรายเดียว 











การท าสญัญา

 การลงนามในสญัญา

o เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

o จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หด้ าเนินการต่อไปได้

 เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ย

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง

o ระเบยีบฯ ขอ้ 161



การท าสญัญา

➢ การท าสญัญาตอ้งท าตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสูงสุด

➢ จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบท่ีก าหนด และ

ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะ

เสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน

➢ ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุด

พิจารณาก่อน  เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพิจารณา

ของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้

➢ จ าเป็นตอ้งท าเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็น

ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัท าสรุปสาระส าคญัเป็นภาษาไทย

 เวน้แต่ท าสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

มาตรา 

93
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หนงัสือสัง่การท่ีเกีย่วขอ้ง



52 o การอนุมติัยกเวน้ใหก้ารเช่า

หรือการจา้งที่ตอ้งกระท า





54 o การเช่า/การจา้งเหมาบริการ





56
o กรณี บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 





58 o ซอ้มความเขา้ใจ

ความหมาย “งานก่อสรา้ง”



59
o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”



หนงัสอื กวจ. ว 198 ลงวนัที่ 26 เมษายน 2561
ซอ้มความเขา้ใจการก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของรถประจ าต าแหน่ง

- มาตรา 56 ว 1 (1)(ง) ก าหนดเงือ่นไขการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิคีดัเลอืก 

กรณีเป็นพสัดทุี่โดยลกัษณะของการใชง้าน 

หรอืมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นตอ้งระบยุี่หอ้เป็นการเฉพาะ 

- เพือ่ใหไ้ดร้ถที่คณุภาพดีเหมาะสมกบัการใชง้านของผูมี้สทิธไิดร้บัรถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 

การซ้ือหรอืเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 

หากจ าเป็นตอ้งระบยุี่หอ้เป็นการเฉพาะกย็่อมสามารถกระท าได ้







การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

จัดท ำ
บันทกึ

ข้อตกลง



Company Logo



Company Logo



Company Logo



Company Logo



Company Logo



Company Logo



กองการพสัดุภาครัฐ
การลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์

70



หนังสือ ว 350 ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2562
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 56 วรรคหน่ึง





แนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินการจัดหาพสัดุทีเ่กีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

ว 119 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2561



แนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินการจัดหาพสัดุทีเ่กีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

ว 119 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2561











1. เตม็รูป (ม. 93)
1.1 ท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด
1.2 มีข้อความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกมุ                  
1.3 ร่างใหม่

2. ลดรูป (ม. 96 ว.1) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง)

3. ไม่มีรูป (ม.96 ว.2)

รูปแบบของสัญญา

สง่ สนง.

อยัการสงูสดุ

พิจารณา

79



80

แบบสญัญาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ

15. สัญญาจ้างท าของ 80



หลกัการ 
❑ สัญญามีผลนับตั้งแต่วนัทีคู่่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น 
❑ คู่สัญญามีข้อตกลงก าหนดเง่ือนไขกนัไว้ในสัญญาเป็น
อย่างอ่ืน

ผลของสัญญา

81



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

(1)การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม.56(1)(ค)

การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือ

การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั

(3) คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท าขอ้ตกลง

(4) การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

(5) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

❑ ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง

มาตรา 

96
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือ่ง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2)
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือ่ง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

84



85

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือ่ง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

85



หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้

วธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป ไม่เกนิ 200,000,000 บาท เกนิ 200,000,000 บาท

วธิคีดัเลอืก ไม่เกนิ 100,000,000  บาท เกนิ 100,000,000  บาท

วธิเีฉพาะเจาะจง ไม่เกนิ 50,000,000  บาท เกนิ 50,000,000  บาท

อ านาจในการส ัง่ซื้อหรอืส ัง่จา้ง

ส าหรับรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย
เพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุ
ภาครัฐขอ้

84-86



หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผูม้อี  านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช ัน้

ไมเ่กนิ  100,000,000 บาท เกนิ  100,000,000 บาท

อ านาจในการส ัง่จา้งทีป่รกึษา

ใหเ้ป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ  ดงัตอ่ไปนี้

กองการพสัดุ
ภาครัฐขอ้

127

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดผู้มอี านาจและวงเงนิในการส่ังจ้าง 
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

เพ่ือขอความเห็นชอบ



หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผูม้อี  านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช ัน้

ไมเ่กนิ  50,000,000  บาท เกนิ  50,000,000  บาท

อ านาจในการส ัง่จา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดผู้มอี านาจและวงเงนิในการส่ังจ้าง 
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

เพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุ
ภาครัฐขอ้

158



ประเภทของผูม้อี  านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งช ัน้ กองการพสัดุ
ภาครัฐ
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1. ราชการส่วนกลางทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมภิาค ปลดักระทรวงต้นสังกดัของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณ

3. ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวดั

4. รัฐวสิาหกจิ คณะกรรมการของรัฐวสิาหกิจ

5. มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ สภามหาวทิยาลยั

6. ส่วนราชการทีข่ึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการวุฒิสภา ส านักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

7. กรณนีอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ ตาม (1) – (6) ผู้บงัคบับญัชา ผู้ก ากบัดูแล หรือผู้ควบคุม
ช้ันเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน แล้วแต่กรณี

8. กรณไีม่มผู้ีบงัคบับญัชา ผู้ก ากบัดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเอง



มูลค่าหลกัประกนัสญัญา

 ร้อยละ 5 ของราคาพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
เว้นแต่ การจัดหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

*  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั

ขอ้ 

168

ขอ้ 

169
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ธนาคารกรุงไทย ไม่ตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา

เนือ่งจากเป็นรฐัวิสาหกิจตาม พรบ. จดัซ้ือจดัจา้ง



ติดต่อสอบถามเพิม่เตมิ
Call Center กรมบัญชีกลาง

02-270-6400 กด 3
กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. 02-127-7000 ต่อ 
4551 , 4588-9 , 6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”
91


