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ค ำน ำ 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  และกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด าเนิน

ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ

และเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ  และกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานดังกล่าวให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  และ

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการด าเนินการตามระเบียบ 

กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป 

 
    

    นายนพรัตน์  ขันติเจริญ 
              ครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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1. หน้ำที่ของงำน หัวหนำ้เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ
  
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 
1. งำนจัดซ้ือ จัดจ้ำง เช่ำ  
        จ้างออกแบบและควบคุมงาน จัดท าสัญญาและแก้ไขสัญญา จัดท าหนังสือ รับรองผลงาน เบิกจ่ายเงินค่า
จัดซื้อ จัดจ้าง เช่า คืนค้ าประกันซองและคืนค้ าประกันสัญญา แต่งต้ังคณะกรรมการ ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการก ากับดูแลท่ีปรึกษา เบิกจ่ายเงินค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่าจ้างล่วงหน้า แจ้งเรียกค่าปรับและสงวน
สิทธิ์ค่าปรับ คืนหลักประกันสัญญา และหลักประกันผลงาน   
 
2. งำนคุมคลังพัสดุ  
        ควบคุมการเบิกจ่ายเก็บรักษาตรวจสอบ การโอน การยืม การจ าหน่ายพัสดุท่ีช ารุดหรือเส่ือมสภาพ
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในทางราชการ ท าบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีเบิกจ่าย
พัสดุ ใบเบิก / ใบส่งคืน ใบเบิกภายใน  ด าเนินการเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ การขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ การขอใ ช้ 
การส่งคืน การโอน การขออนุญาตรื้อถอน ส่งมอบทรัพย์สินส่ิงปลูกสร้างให้ส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานท่ีใช้
ทรัพย์สินเป็นผู้ดูแลบ ารุงรักษา  
 
3. งำนตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP)  
         การด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ด าเนินการในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e-GP) หากพบความผิดพลาด  ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 
 
4. งำนตรวจสอบรับ-จ่ำยพัสดุประจ ำปี 

1.  ก่อนวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการออกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งหรือ 
หลายคนตามความจ าเป็น ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่อท าการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันท่ี  1 
ตุลาคมปีก่อน  จนถึงวันท่ี 30 กันยายน  ปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันส้ินงวดนั้น 
ตามระเบียบฯ ข้อ 155 
 2.  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีท่ีได้รับแต่งต้ัง  จะต้องด าเนินการตรวจสอบพัสดุโดย
เริ่มต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดช ารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้
ในราชการต่อไป   แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30  วันท าการนับแต่วันเริ่ม
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ  โดยรายงานผลการตรวจสอบพัสดุท้ังวัสดุและครุภัณฑ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ  และ
หัวหน้างานพัสดุ  ทราบต่อไป 
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 3.  เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้ส่งรายงานไปยังส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค จ านวน 1 ชุด  โดยจัดส่งไปเฉพาะค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ส าหรับรายการพัสดุท่ีช ารุด เส่ือมสภาพหรือสูญไปให้เก็บไว้รอการตรวจสอบท่ี
หน่วยงาน 
 4.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับรายงานดังกล่าวและปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้ว่าเป็น
การเส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ัง
การให ้
 5.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าพัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาส่ังการให้ด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีท่ี
ระเบียบพัสดุ  ข้อ  157  ก าหนดไว้ ดังนี้ 

     5.1  ขายให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน   เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

     5.2  แลกเปล่ียน  กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.3  โอน ให้ส่วนราชการอื่น  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5.4  แปรสภาพหรือท าลาย  การแปรสภาพ เช่น เก้าอี้นักเรียนช ารุด จ านวน 10 ตัว ก็น าขา
และพนักพิงมาแปรสภาพจัดท าเป็นเก้าอี้ตัวใหม่  หรือน าเครื่องพิมพ์ดีดท่ีช ารุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็น
วัสดุฝึกแต่ถ้าหากโดยสภาพของพัสดุผุพัง ไม่สามารถน าไปแปรสภาพได้ก็ให้ท าลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็น
ต้น 
 เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงใน
ส่วนท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี ตามระเบียบฯ ข้อ 158  โดยปกติจะน าเงินจากการจ าหน่ายพัสดุ ส่ง
แผ่นดินซึ่งถือเป็นรายได้แผ่นดิน ไม่ว่าพัสดุนั้นจะซื้อมาด้วยเงินรายได้  หรือ เงินแผ่นดิน 
 การจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ   ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่
สามารถชดใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ  หรือมีตัว
พัสดุแต่ไม่สามารถด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีตามข้อ 1.1-1.4  ได้ ก็ให้จ าหน่ายเป็นสูญ  ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ
หรือได้มารวมกันไม่เกิน  500,000  บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติได้เลย ถ้าพัสดุมีราคาซื้อ
รวมกันเกิน  500,000  บาท  ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลัง
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบฯ ข้อ 159 
 6.  การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน หลังจากท่ีได้ด าเนินการจ าหน่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลัง และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนกำรจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำป ี ที่จะต้องแจ้งให้กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำน 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ทรำบ  ให้ส่งส ำเนำเอกสำร ดังนี้   (ส่งอย่างละ 1  ชุด) 

 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ า 
 2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 3. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 4. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 
 5. รายงานขออนุมัติจ าหน่าย พร้อมวิธีการจ าหน่ายและค าส่ังอนุมัติให้จ าหน่าย 
 6. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ  
 7. รายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ 
 8. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงการน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

2. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและกำรจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปี 
 

1. หน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
 1.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบพัสดุฯ 
ข้อ 155  (ห้ามแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี) 
 1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 1.3 กรณีมีพัสดุช ารุดเส่ือมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเส่ือมสภาพ เนื่องจากการใช้
งานตามปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ังการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป
ได้โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 1.4 กรณีท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุช ารุด  เส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไป
ตามธรรมชาติหรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป   หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการ
จ าหน่ายต่อไป 
   1.5 แต่งต้ังกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 156) 
 1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากกรรมการฯ 
  - กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง  ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอ
วิธีการจ าหน่าย  แล้วพิจารณาอนุมัติให้จ าหน่าย  แจ้งให้กระทรวงการคลังและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคทราบต่อไป  

   - กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง  ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง 
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2.  หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 2.2 อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ในการตรวจสอบพัสดุ 
 2.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจ าหน่ายพัสดุ  ช ารุดเส่ือมสภาพ  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาส่ังการ 
 2.4 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ช ารุดเส่ือมสภาพ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 2.5 ลงจ่ายพัสดุฯ  ตามท่ีได้รับการอนุมัติให้จ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 2.6 รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานให้ กระทรวงการคลัง
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ   
3.  หน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบพัสดุ 
   3.1 ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ  ของงวดต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  ปีก่อน ถึง  30  กันยายน  ปี
ปัจจุบัน ว่าถูกต้องหรือไม่  
   3.2 ตรวจนับจ านวนวัสดุคงเหลือ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  เฉพาะวัสดุท่ียังไม่เบิกไปใช้ว่าคงเหลือ
ตางตามบัญชีวัสดุหรือไม่  (วัสดุท่ียังไม่ได้น าไปใช้) 
   3.3 ตรวจนับจ านวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังในหน่วยงาน  ณ วันท่ี  30  กันยายน  ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือ
และมีความถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีได้บันทึกไว้หรือไม่  และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังหมดใน
หน่วยงานว่ามีความช ารุด เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
   3.4 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   ต่อผู้แต่งต้ัง  ภายใน 30  วันท าการ  โดย
นับต้ังแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
4.  หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง 
   4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ  ท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ  สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ  ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่ 

    4.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการท่ีช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป นั้น  เพราะสาเหตุใด  และ
ต้องมีผู้รับผิดทางแพ่งหรือไม่  โดยสอบถามจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น  และจะต้องตรวจสอบ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  การซ่อมแซม  บ ารุงรักษาพัสดุนั้น 
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3. ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 
1. กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132 
มาตรา) เริ่มใช้บังคับวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 

1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(10 หมวด 223 ข้อ) 
1.4 ประกาศ 
ท้ังนี้ มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก-ค 

2. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและประเภทของพัสดุ 
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
2.2 พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี ้

(1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการท่ี 
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” นั้น 

(2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน 
(3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสรา้งสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูก สร้างอื่นใด 

และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันกับ 
อาคารสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการท่ีรวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงาน 
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น โดยท่ี 

อาคาร หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร 
ท่ีท าการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน 
รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า 
หอถังน้ า ถนน ประปาไฟฟ้า หรือส่ิงอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน 

สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การ 
โทรคมน าคมการระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นท่ี 
เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

(4) งานจ้างท่ีปรึกษา ได้แก ่งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้ 
คาปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์์ การเงิน การคลัง ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นท่ีอยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 
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(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(6) การด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
2.3 การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ 

บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 
3. กำรใช้บังคับเก่ียวกับงบประมำณ 

หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี ้

3.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ 

3.2 เงินซึ่งหนว่ยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

3.3 เงินซึ่งหนว่ยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
3.4 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นท่ีตกเป็นรายได้ของราชการส่วน 

ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
3.5 เงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
4. หน่วยงำนของรัฐและผู้มีหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

4.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนท่ีมีลักษณะเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) 

4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี หมายถึง ผู้ดารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนัน้ 
ก าหนด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

4.3 เจ้าหน้าท่ี หมายถึง ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐ 
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5. กำรมอบอ ำนำจ 
5.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มอี านาจส่ังซื้อหรือส่ังจ้างจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ 

ผู้ดารงต าแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยค านึงถึงระดับ ต าแหน่งหน้าท่ี และความ 
รับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ดารงต าแหน่งอื่นต่อไป 
ไม่ได้ 

5.2 การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นด าเนินการได้ดังต่อไปนี ้
5.1.1 กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด 

จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ผู้มอบอ านาจช้ันต้น 
ทราบด้วย 

5.1.2 กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากท่ีกล่าวใน (5.1.1) จะกระท าได้ต่อเมื่อ 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจช้ันต้นแล้ว 

5.3 การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือคาส่ังของกระทรวงกลาโหมหรือ 
ของหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจ 
และการมอบอ านาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

5.4 เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ านาจในการ 
ส่ังการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดารงต าแหน่งรองลงไปเป็นลาดับให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา 
หลักฐานการมอบอ านาจใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบทุกครั้ง 

5.5 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบ 
อ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระท าได้ โดยให้ผู้มอบอ านาจ 
ส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 
6. คณะกรรมกำรจัดซ้ือหรือจ้ำง และองค์ประกอบคณะกรรมกำร 

6.1 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะ กรรมการ 
ซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ 
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

6.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
6.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
6.1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
6.1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้ามีเหตุท่ีท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 
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6.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมกา1ร คน และกรรมการ 
อย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรฐัท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น โดยใหค้ านึงถึงลักษณะหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นส าคัญ 

6.4 ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วมเป็น 
กรรมการด้วยก็ได้แต่จ านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตาม 
วรรคหนึ่ง 

6.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ำมแต่งต้ังผู้ท่ีเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็น 
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน 
ซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งให ้
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วย 
ทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังประธาน 
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

6.8 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ 
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

6.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ใหท้ าบันทึกความเห็นแย้งไว ้
ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ 
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ท้ังนี ้การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึง่ท่ีประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ 
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ 
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ 
กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีตนได้รับการแต่งต้ังนัน้ 
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อส่ังการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 
7. กำรตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

7.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 
หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือ 
ผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 

7.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าท่ีก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
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7.2.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
7.2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนา 
ถูกต้อง 

7.2.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

7.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรบัรองส าเนาถูกต้อง 

7.2.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย 
ใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
นิติบคุคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน 7.2.1 

7.2.4 เอกสารอื่นตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการท่ี 
ก าหนดในระเบียบนี้ 
 
8. หลักกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี ้
8.1 คุ้มค่า หมายถึง พัสดุต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ 

ใช้งาน ราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน 
8.2 โปร่งใส หมายถึง ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง เป็นธรรม 

มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ 
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และ มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุก 
ขั้นตอน 

8.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย 
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

8.4. ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง 
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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9. คณะกรรมกำร ตำมที่แต่งต้ัง ที่เก่ียวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

9.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าท่ี ก าหนดเสนอ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัตินี ้

9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าท่ีปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

9.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าท่ี ก าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการก าหนดราคากลาง 

9.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีหน้าท่ี ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตก าหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม 

9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหน้าท่ี พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัย 
อุทธรณ์ 
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4. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 
การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มต้ังแต่การจัดท าประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท ารายงานขอซื้อ 

ขอจ้าง จนกระท่ังการตรวจรับพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
ภำพที ่2-1 กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
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1. กำรจัดท ำและประกำศแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงนิงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ 

1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1.2.1 ช่ือโครงการท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
1.2.2 วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
1.2.3 ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
1.2.4 รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

1.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ 1.1 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ 
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด 
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในโครงการนั้นได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ท่ีไม่ต้องจัดท าแผน 

1.3.1 กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับ 
1.3.2 กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ 

จ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด 
1.3.3 กรณีท่ีเป็นงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีม ี

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
1.3.4 กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ี 

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
1.4 หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมท่ีจะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ 
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

1.5 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ี 
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 1.3 
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2. กำรจัดท ำรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง 
2.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท า 

รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ี ตามรายการดังต่อไปนี้ 

2.1.1 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื้อหรือจ้าง 
2.1.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างท่ีจะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
2.1.3 ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
2.1.4 วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงนิดังกล่าวให้ระบ ุ

วงเงินท่ีประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
2.1.5 ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
2.1.6 วิธีท่ีจะซื้อหรือจ้างและเหตุผลท่ีต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
2.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
2.1.8 ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้หรือกรณี 

มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน หรือกรณีการซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น 
จะท ารายงานเฉพาะรายการท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

2. 2 ในการซื้อท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ตามรายการดังต่อไปนี ้

2.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื้อ 
2.2.2 รายละเอียดของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องท่ี 

ท่ีต้องการ 
2.2.3 ราคาประเมินของทางราชการในท้องท่ีนั้น 
2.2.4 ราคาซื้อขายของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 

3 ราย 
2.2.5 วงเงินท่ีจะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ี 

ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
2.2.6 วิธีท่ีจะซื้อและเหตุผลท่ีต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
2.2.7 ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการซื้อเมื่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแล้วให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้น
ต่อไปได้ 
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3. กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูป 
รำยกำรงำนก่อสร้ำง 

3.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ 
ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
เว้นแต่พัสดุท่ีจะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด 
ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

3.2 ในการซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของ 
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ 
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

3.3 เพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน 
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือ 
รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ 
หมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให ้
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้ 
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อท่ีกระทรวง 
อุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

3.4 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรฐัแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ 
จะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตาม 
ความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

3.5 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ี 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
4. กำรจัดท ำและเปิดเผยรำคำกลำง 

หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2556 เรื่อง การ 
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง 
ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีหน่วยของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงนิการจัดซือ้ 
จัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2556 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางตามแบบตาราง 
แสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 7 
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ประเภท.....” ดังนี ้
4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 
4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 

ออกแบบ 
4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ี 

ปรึกษา 
4.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 

งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
4.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ์
4.7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ 

จัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 
5. วิธีกำรซ้ือหรือจ้ำง 

การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ อาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี ้
5.1 วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ 

ท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระท าได้ 3 วิธ ีดังนี้ 
5.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไม่ 

ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างท่ี 
ก าหนดไว้ในระบบ e – catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคา ได้แก ่การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 
500,000 บาท 

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
ราคาเกิน 5,000,000 บาท 

กำรจัดท ำเอกสำรวิธี e – market ดังนี้ 
(1) ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตาม 

ตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 
(2) การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว ้
ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
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(3) การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ 
เผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ใหก้ าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ 
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา 
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ขั้นตอน วิธี e –market 
(1) เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ใบคาขอเสนอราคา ร่างประกาศ 

และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e –market 
(2) จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
กำรเสนอรำคำวิธ ีe –market 

(1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e –market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน /กรมบัญชีกลาง 
และปิดประกาศท่ีหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับเจ้าหน้าท่ีเพื่อแก้ไข 

(2) กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย /ผู้ให้บริการ / 
ผู้รับจ้างท่ีลงทะเบียนในระบบ e –GP และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e –catalog ท่ีมีความ 
สอดคล้องกับท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e –GP 

(3) ก าหนดวันเสนอราคาก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

กำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ 
(1) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายให้เสนอความเห็นให้ซื้อ /จ้าง จากรายท่ีเสนอ 

ราคาต่ าสุด กรณีมีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาในลาดับแรก 
(2) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว ดังนี ้

- พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
ให้เสนอความเห็นให้รับราคา 

- พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อ 
ราชการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และด าเนินการใหม ่หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธี 
เฉพาะเจาะจง 

(3) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา 
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และด าเนินการใหม ่หรือ 

ใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
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กรณีรำคำของผู้ชนะกำรเสนอรำคำที่เห็นควรซ้ือ /จ้ำงสูงกว่ำวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง 
(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว 

ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงนิท่ีจะซื้อ 
หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงนิท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 
ของวงเงนิท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา 
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต่ าสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
 
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่รำยงำนผลกำรพิจำรณำและควำมเห็นพร้อมด้วยเอกสำรต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อ
พิจำรณำเห็นชอบ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและประกาศผลการ

พิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 
(2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีช้ีแจง ดังนี ้

- เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและประกาศ
ผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 

- ไม่เห็นชอบ ยกเลิกในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ให้
ยกเลิก 

(3) ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคา รายดังกล่าว
ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าในลาดับถัดไปเป็นผู้
ชนะการเสนอราคา 

5.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งม ี
วงเงินเกนิ 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e –catalog) โดยใหด้ าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e –bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
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กำรจัดท ำเอกสำรกำรซ้ือหรือจ้ำงด้วยวิธี e –Bidding 
(1) ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 
(2) การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไป

จากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ และไม่ท าให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่
รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาก่อน 

(3) การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ใหก้ าหนดเป็นวัน
ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ 
เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

(3) การจัดหาท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือน าเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ น าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 

(4) กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดท่ีก าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดในส่วนท่ี
เป็นสาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นผ่านทางระบบหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
เอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารหรือ
รายละเอียดดังกล่าวมาส่ง ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลังโดยให้ลงลายมือช่ือของผู้ยื่นข้อเสนอ 
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารหรือรายละเอียดนั้นด้วย 

(5) การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือ
น าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวันใดวันหนึง่ภายใน 5 วัน
ท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การด าเนินการท่ีไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ท้ังนี้ 
ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
 
กำรน ำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำฯ เผยแพร่ให้สำธำรณชนเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมี
ควำมเห็นเป็นลำยลักษณอ์ักษร ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร ดังนี ้

(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วน
ราชการ ท่ีจะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็
ได้ 
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(2) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ 
 
กำรประกำศเผยแพร่ร่ำงเอกสำรฯ ให้สำธำรณชนเสนอแนะวิจำรณ์ 

กรณีท่ีมีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีร่วมกับผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือไม ่โดยใหด้ าเนินการ ดังนี ้

(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานพร้อมความเห็น
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ใหน้ าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึง่ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้มี
ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐัเพื่อขอ
ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

 
- หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่
บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนัน้แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
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- เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาท่ีก าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 
เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดวันเสนอราคาหรือรับเอกสารการ
ยื่นเสนอราคานอกเหนือจากกรณีท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
หน้ำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์

(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ผ่านทางระบบ จ านวน 
1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
แผ่น 

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง 
(ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดท่ีแล้วคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงาน
ของรัฐก าหนดไว ้

(3) คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
เปล่ียนแปลงสาระส าคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในกรณี
ท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 

(4) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงลาดับผู้ท่ีเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนน
รวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ของรัฐในเวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ท่ีได้คะแนน
รวมสูงรายถัดไปตามลาดับ แล้วแต่กรณี 

(5) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ท้ังนี ้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค) รายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
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(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
(6) เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ

หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่า
มีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

(7) กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อยกเลิกและด าเนินการใหม ่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าด าเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ัง ใหด้ าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวธิี
เฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 
 
กรณีรำคำของผู้ชนะกำรเสนอรำคำที่เห็นควรซ้ือ /จ้ำงสูงกว่ำวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง (กรณีหน่วยงำนของ
รัฐใช้เกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์คุณภำพ) 

(1) แจ้งผู้ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้
ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากผู้ท่ีเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาท่ีเสนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
ทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในก าหนดระยะเวลา
อันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม หากผู้ท่ีเสนอราคาต่ าสุดใน
การเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกนิร้อยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรอืจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายนั้น 

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อ
หรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ลา
ดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอ
ราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธี
เฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี ก็ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 
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(4) เมื่อราคาของผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการแจ้งผู้ท่ีเสนอ
ราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพื่อต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หาก
ยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือ
สูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วน
ท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างนัน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายนั้น 

(5) หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม 
หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 

(6) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซื้อ
ส่ังจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e -mail) ตามแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 

5.1.3 วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้
กระท าได้ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนัน้ต้ังอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีข้อจากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให้ไม่
สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ท้ังนี ้ให้เจ้าหน้าท่ี
ระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่อาจด าเนินการซื้อหรอืจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย 
 
กำรด ำเนินกำรโดยวิธีสอบรำคำ 

(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าท่ีหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

(2) ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด การก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญ
ชวนใหก้ าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนด
เป็นวันเวลาท าการเพียงวันเดียว และการก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวัน เวลาท าการ
นับจากยื่นข้อเสนอ โดย ผู้มีหน้าท่ีลงนามในการท าเอกสารสอบราคาคือหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
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(3) หน่วยงานอาจน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ใหน้ าความเรื่องการรับฟังความ
คิดเห็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(4) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและร่างประกาศและเอกสาร
ซื้อหรือจ้าง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ โดยใหค้ านึงถึง
ระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย 

(5) การให้หรือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด
ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะเข้ายื่น
เสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ต้ังแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ 
ของหน่วยงานให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(6) กรณีท่ีจะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาด้วยก่อนวันปิดรับซองสอบราคาหาก
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานท่ีอันเป็นการแก้ไข
คุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระส าคัญซึ่งมีได้ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาต้ังแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัด ท า
เป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดท าบันทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

(7) ถ้ามีการด าเนินการตามข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเล่ือนวัน เวลาการรับซอง และการเปิด
ซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย เมื่อถึงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเล่ือน หรือ
เปล่ียนแปลงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา 
 
กำรยื่นซอง 

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ 
(2) ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่อหนว่ยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพร้อม

กับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
(3) เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง 

 
กำรรับซอง 

(1) ระบุวันและเวลาท่ีรับซอง 
(2) ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง 
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(3) ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
โดยพลัน 
 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำมีหน้ำท่ี ดังนี้ 

(1) เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับ 
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) และ

คัดเลือกผู้ท่ียื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีถูกต้องตาม (2) 

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา และ จัด 
เรียงลาดับผู้ท่ีเสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ี 
 
5.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไมน่้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนัน้มีผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 
กำรด ำเนินกำร 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซือ้ขอจ้างให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
ด าเนินการดังนี ้

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี 
หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการท่ีม ี
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ท่ีเข้ายื่น 
ข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก 
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ด าเนินการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพร้อม 
กับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

(3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น 
ข้อเสนอเฉพาะรายท่ีคณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มายื่น 
ข้อเสนอ เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่างตาม 
เงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี 
รายละเอียดท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างท่ีจะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมา 
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แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง 
ภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ 

(4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบ
เสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น าความในระเบียบข้อ 55 (2) - 
(4) มาใช้บังคับกับการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบข้อ 56 
โดยอนุโลม 

(5) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นและจะด าเนินการใหม่โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงนิท่ีจะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรอง
ราคา โดยใหด้ าเนินการตามระเบียบข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

(6) ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถด าเนินการตามปกติได้ ให้
คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อน
พิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดแล้วจัดลาดับ หลังจาก
นั้นให้เชิญผู้ท่ียื่นข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาท่ีเหมาะสม หาก
เจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป หากด าเนินการไม่ได้ผลให้เสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะส่ังให้
ด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ท้ังนี้ให้น าความในระเบียบข้อ 42 
มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม 
 
5.3 วิธีเฉพำะเจำะจง ได้แก ่การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
ให้คณะกรรมกำรซ้ือหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดให้เข้ำ
ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ โดยให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือก
แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคาจากผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้า
มี) ท้ังนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเห็นสมควรซื้อ 
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หรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง 
เท่าท่ีจะท าได้ 

(2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการท่ีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตราย และการด าเนินการโดย
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้
เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นข้อเสนอหากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคา
ในท้องถิ่น หรือราคากลางหรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าท่ีจะท าได้ 

(3) กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุท่ีได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่ง
มอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาท่ีต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วย
ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

(4) กรณีเป็นพัสดุท่ีขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ใหด้ าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 

(5) กรณีเป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้
เชิญเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น 
หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการท่ัวไป และมี
วงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการท่ีมี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 

- สาหรับกรณีข้างต้นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และด าเนินการตามปกติได้
ทัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
13. กำรบริหำรพัสดุ 

ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมและดูแลพัสดุท่ีอยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุ
ท่ีเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุดซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึก การเบิกจ่าย
การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด ดังนี ้

13.1 กำรเก็บและกำรบันทึก เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับมอบพัสดุแล้ว ใหด้ าเนินการ ดังนี้ 
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(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วยสาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 
13.2 กำรเบิกจ่ำยพัสดุ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานท่ีต้องใช้พัสดุ

นั้นเป็นผู้เบิก 
(1) การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมี
การจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(2) หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนัน้ โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบด้วย 
13.3 กำรให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 
กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและ

ก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยงานซึง่รับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัตจิากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพท่ีใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดช ารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตาม
ราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครหรือเมือง

พัทยา แล้วแต่กรณีก าหนด 
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐนัน้ก าหนด 
กำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลอืง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐผู้

ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมี
พัสดุนั้นๆ พอท่ีจะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็น
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ลายลักษณ์อักษร และเมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าท่ีแทนมีหน้าท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วันนับแต่วันครบก าหนด 

13.4 กำรบ ำรุงรักษำ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อม
บ ารุงด้วยในกรณีท่ีพัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานโดยเร็ว 
 
14. กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าท่ี เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีท่ีผ่าน
มา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันส้ินงวด และใหด้ าเนินการดังนี้ 

14.1 ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับ
จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม ่มีพัสดุใดช ารุด เส่ือมคุณภาพ หรือ
สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งต้ังได้รับ
รายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนา
รายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมท้ังส่งส าเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 
ชุด ด้วย 

14.2 เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด 
เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาส่ังการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการ
พิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรฐันั้นต่อไป 
 
15. กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาส่ังให้ด าเนินการตามวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี ้

15.1 ขาย ใหด้ าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้น าวิธีท่ี
ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังนี ้

(1) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
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(2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(3) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าท่ีหรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้น
ระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน 

หลักเกณฑ์กำรขำยทอดตลำด 
(1) การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

โดยให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด 
(2) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมีการจ าหน่ายเป็นการท่ัวไป ให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกัน 

ตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะท าการขาย และ 
ควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม 

(3) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีไม่มีการจ าหน่ายท่ัวไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ 
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีต้ังของพัสดุด้วย 

(4) ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน โดย 
ค านึงถึงประโยชน์ของหนว่ยงานของรัฐด้วย 

(5) หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการท่ีให้บริการขายทอดตลาดเป็น 
ผู้ด าเนินการก็ได้ 

15.2 แลกเปล่ียน ใหด้ าเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
15.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ท้ังนี ้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
15.4 แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 

- การด าเนินการตาม ดังกล่าว โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐส่ังการ 

- เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ 
ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่

แต่ไม่สมควรด าเนินการ จ าหน่ายตามข้อ 216 ใหจ้ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้

พิจารณาอนุมัติ 
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกนิ 1,000,000 บาท ใหด้ าเนินการดังนี ้
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- ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของ กระทรวง 
การคลังเป็นผู้อนุมัติ 

- ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ 

- หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงาน 
ของรัฐนั้นก าหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง 
แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน 

(1) เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที แล้วแจ้งใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนัน้ 

(2) สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดด้วย 
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5. กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีหัวหน้ำงำนประชำธิปไตย 

 

หัวหน้ำงำนประชำธิปไตย  คอยก ากับดูแลงานด้านประชาธิปไตยของสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ( Democracy)  

           ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้กับผู้เรียนศรัทธาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ดังนี้ 

             1.1  สอดแทรกการส่งเสริมประชาธิปไตยเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

             1.2  จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ  เขียนค าขวัญ  วาดภาพเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน 

             1.3  ร่วมเดินรณรงค์ในส่วนของการส่งเสริมประชาธิปไตย  การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในระดับ

ต่าง ๆ 

             1.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน อัน

ได้แก่  การด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการนักเรียน  คัดเลือกสารวัตรนักเรียน  กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 

             1.5  ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในระดับต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่

ผู้เรียน 

 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประชำธิปไตยในโรงเรียน 

              1.  ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยความเข้าใจและศรัทธารวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ี

ดีในวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

               2.  นักเรียนมรีะเบียบวินัยท่ีดี  เข้าใจกฏระเบียบแบบแผนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในโรงเรียน 

               3.  มีคณะกรรมการนักเรียน และสารวัตรนักเรียนในการช่วยเหล่ือสนับสนุนครูในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยเพราะในเรื่องของความมีระเบียบและการรักษาวินัยของนักเรียน  

 

 

 

 

 

 

 


