ระเบียบกระทรวงการคลัง

กองการพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การบังคับใช้

กองการพัสดุภาครัฐ

 ระเบียบนีใ้ ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
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ระเบียบมี 10 หมวด

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ข้ อความทั่วไป
การซื
้อหรือจ้อาจ้งาง
2.2.การซื
้อหรื
งานจ้างที
างที
กษา
3.3.งานจ้
ป่ รึป่ กรึษา
งานจ้างออกแบบหรื
างออกแบบหรือควบคุ
อควบคุ
มงานก่อสร้
อสร้างาง
4.4.งานจ้
มงานก่
การท
ญาและหลั
กประกั
5.5.การท
าสัาสัญญ
ญาและหลั
กประกั
นน
การบริ
หารสัญญ
ญาและการตรวจรั
6.6.การบริ
หารสั
ญาและการตรวจรั
บพับสพัดุสดุ

การประเมิ
นผลการปฏิ
ิงานของผู
้ ประกอบการ
7.7.การประเมิ
นผลการปฏิ
บัตบิงัตานของผู
้ ประกอบการ
การทิ
ง้ งาน
8.8.การทิ
ง้ งาน
การบริ
หารพั
9.9.การบริ
หารพั
สดุสดุ

10. การร้ องเรียน
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หน่ วยงานภาครัฐ

ราชการ
ส่ วนกลาง

องค์ การ
มหาชน

ราชการ
ส่ วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ
ราชการ
ส่ วนท้ องถิ่น

องค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่ วยงาน
อิสระของ
รัฐ

มหาวิทยาลัย
ในกากับ
ของรัฐ

หน่ วยงาน
อื่นๆ

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

ราชการส่ วนกลาง

„ หมายถึง อธิบดี หรื อหัวหน้ าส่ วนราชการทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่นทีม่ ฐี านะเป็ นนิติบุคคล

ราชการส่ วนภูมิภาค
„ หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชการส่ วนท้ องถิ่น
„ หมายถึง นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่ วนตาบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรื อผู้ดารงตาแหน่ งที่เรียกชื่ ออย่ างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ า

รัฐวิสาหกิจ
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อผู้ดารงตาแหน่ งทีเ่ รียกชื่ อ
อย่ างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่ า
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หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

องค์ การมหาชน
• หมายถึง ผู้อานวยการ หรื อผู้ดารงตาแหน่ งทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่ า

องค์ กรอิสระ
• หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ

องค์ กรตามรัฐธรรมนูญ
„ หมายถึง อัยการสู งสุ ด

หน่ วยธุรการของศาล
„ หมายถึง เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

หมายความว่ า ผู้ดารงตาแหน่ งในหน่ วยงานของรัฐดังต่ อไปนี้

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
• หมายถึง อธิการบดี

หน่ วยงานสั งกัดรัฐสภาหรื อในกากับของรัฐสภา
• หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า เลขาธิการสานักงานสภาพัฒนาการเมือง

หน่ วยงานอิสระของรัฐ
• หมายถึง เลขาธิการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

หน่ วยงานอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
• หมายถึง ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น
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การมอบอานาจ (1)
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐหรื อผู้มี
อานาจสั่ งซื้อสั่ งจ้ างจะมอบอานาจเป็ น
หนังสื อให้ แก่ ผู้ดารงตาแหน่ งใดก็ได้ ซึ่ง
สั งกัดหน่ วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้
คานึงถึงระดับ ตาแหน่ ง หน้ าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของผู้ทไี่ ด้ รับมอบ
อานาจเป็ นสาคัญ
(ผู้รับมอบอานาจจะมอบอานาจให้ แก่
ผู้ดารงตาแหน่ งอื่นต่ อไปไม่ ได้ )

กองการพัสดุภาครัฐ

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อ
จัดจ้ าง ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
มอบอานาจในการสั่ งการและ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างให้ แก่
ผู้ดารงตาแหน่ งรองลงไป
เป็ นลาดับ
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การมอบอานาจ (2)
มอบอานาจต่ อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

ผู้มอบ
อานาจ

มอบอานาจให้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าฯ สามารถมอบอานาจต่ อไปได้
แจ้ ง

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,ปลัดจังหวัด ,
หัวหน้ าส่ วนราชการประจาจังหวัด
(ผู้ว่าฯ แจ้ งผู้มอบอานาจชั้นต้ นทราบด้ วย)

บุคคลอื่น
ได้ รับความเห็นชอบ

การมอบอานาจ(3)
กรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ ของภาครัฐโดยรวม
หน่ วยงานของรัฐใด
จะมอบอานาจให้
หัวหน้ าหน่ วยงานแห่ งอื่น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างแทน
ก็ให้ กระทาได้

กองการพัสดุภาครัฐ

โดยให้ ผู้รับมอบอานาจส่ งสาเนา
หลักฐานการมอบอานาจให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
ทราบด้ วย
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การดาเนินการด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กองการพัสดุภาครัฐ

การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ตามระเบียบนี้ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
ดาเนินการในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่ านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
ให้ หน่ วยงานของรัฐใช้ เอกสารที่จัดพิมพ์จาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นเอกสารประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
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ขั้นตอนการซื้อหรื อจ้ าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ทารายงานขอซื้อ/จ้ าง
ดาเนินการจัดหา

ขออนุมตั สิ ั่ งซื้อ/จ้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

ประกาศเผยแพร่ แผนฯ
วิธีจัดซื้อจัดจ้ างทัว่ ไป 3 วิธี
(วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้มอี านาจอนุมตั สิ ั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง
(1) หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

การทาสั ญญา
การตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง (1)
1. ชื่ อโครงการ
ที่จะจัดซื้อ
จัดจ้ าง
4. รายการอื่น
ตามที่
กรมบัญชีกลาง
กาหนด

แผนการจัดซื้อ
จัดจ้ างประจาปี
ให้ ประกอบด้ วยรายการ
อย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้
3. ระยะเวลา
ที่คาดว่ าจะ
จัดซื้อจัดจ้ าง

2. วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจ้ าง
โดยประมาณ

กองการพัสดุภาครัฐ

ต้องประกาศเผยแพร่ แผน
ดังกล่าวในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่
ปิ ดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
หากไม่ ได้ ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่ สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
13
ในโครงการนั้นได้

การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง (2)

กองการพัสดุภาครัฐ

1. กรณีจาเป็ นเร่ งด่ วน
หรื อเป็ นพัสดุที่ใช้ ในราชการลับ
4. กรณีงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่อสร้ างที่มี
ความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่
เกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ

ข้ อยกเว้ น
ไม่ ต้องประกาศ
เผยแพร่ แผนฯ

2. กรณีที่มีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้ างตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงหรื อมี
ความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุ
โดยฉุกเฉิน หรื อเป็ นพัสดุ
ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณีงานจ้ างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่
เกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ

ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้ างประจาปี ให้ เจ้ าหน้ าที่จัดทารายงาน
พร้ อมระบุเหตุผลทีข่ อเปลีย่ นแปลงเสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
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การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

กองการพัสดุภาครัฐ

เมื่อสิ้นสุ ดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละโครงการ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
จัดให้ มกี ารบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้ าง พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยต้ องมีรายการดังต่ อไปนี้
รายงาน
ขอซื้อหรื อ
ขอจ้ าง

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจรับ
พัสดุ

เอกสารเกีย่ วกับการรับฟัง
ความคิดเห็นร่ างขอบเขตของ
งานหรื อรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรื อจ้ าง และผลการ
พิจารณาในเรื่ องนั้น (ถ้ ามี)

สั ญญาหรื อข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อ รวมทั้ง
การแก้ ไขสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
(ถ้ ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรื อ
หนังสื อเชิญชวน และ
เอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง

ข้ อเสนอของ
ผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย

ประกาศผล
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้ าง
หรื อผู้ได้ รับ
การคัดเลือก

บันทึกรายงานผล
การพิจารณา
คัดเลือกข้ อเสนอ
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การจัดซื้อจัดจ้ าง
“การดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งพัสดุ”

ซื้อ

จ้ าง

เช่ า

แลกเปลีย่ น

สิ นค้ า
งาน
บริการ

งานจ้ าง
ที่
ปรึกษา

พัสดุ

งานจ้ าง
ก่ อสร้ าง
งานจ้ าง
ออกแบบ
และ
ควบคุม
งาน

สิ นค้ า

วัสดุ

ครุ ภณั ฑ์

ที่ดิน

สิ่ งปลูก
สร้าง

งานบริการ

งานจ้ าง
บริการ

งานจ้ าง
เหมาบริการ

งานจ้ าง
ทาของ

การรับขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานก่ อสร้ าง
งาน
ก่ อสร้ าง
อาคาร
ประปา ไฟฟ้า สื่ อสาร
โทรคมนาคม การระบายน้ า
การขนส่งทางบก
ทางน้ า ทางเรื อ ทางอากาศ

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่ อมแซม

อาคารที่ทาการ โรงพยาบาล
โรงเรี ยน สนามกีฬา
เสาธง รั้ว

เงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงิ นงบประมาณตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วย
การโอนงบประมาณ หรื อกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่ งหน่ วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุ ญาตจากรั ฐมนตรี ให้ไม่ตอ้ งนาส่ งคลังตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ และเงินซึ่ งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ตอ้ งนาส่ ง
คลัง เป็ นรายได้แ ผ่น ดิ น ตามกฎหมาย และให้ห มายความรวมถึ ง เงิ น กู้ เงิ น
ช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อ
หรื อจ้างในครั้งเดียวกัน ออกเป็ นหลายครั้ง
โดยไม่ มเี หตุผลความจาเป็ น และมีเจตนาที่จะหลีกเลีย่ ง
1) แบ่งวงเงิน ให้ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจดั หาพัสดุ
2) ให้ผมู ้ ีอานาจสัง่ ซื้อ สัง่ จ้าง เปลี่ยนไป

วิธีการซื้อหรื อจ้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

3. วิธีเฉพาะ
เจาะจง
2. วิธีคดั เลือก

มี 3 วิธี
1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- วิธีสอบราคา
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หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ 3 วิธี
วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป
เชิ ญชวนเฉพาะผู้ ประกอบการที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ก าหนดซึ่ ง ต้ อ ง
ไม่ น้ อยกว่ า 3 ราย ให้ เข้ ายื่ น ข้ อเสนอ
เว้ นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามกาหนดน้ อยกว่า 3 ราย

เชิ ญ ชวนให้ ผู้ ป ระกอบการ
ทั่ ว ไป ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รง
ตามเงื่ อนไขที่กาหนดเข้ ายื่ น
ข้ อเสนอ

วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ ชิ ญ ช ว น
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ กาหนดรายใดรายหนึ่งให้
เข้ ายื่ น ข้ อเสนอหรื อให้ เข้ ามา
เจรจาต่ อรองราคากับหน่ วยงาน
ของรัฐโดยตรง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. ใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ ว
ไม่ มีผ้ ูย่ นื ข้ อเสนอ หรื อข้ อเสนอ
ไม่ ได้ รับการคัดเลือก
3. มีความจาเป็ นเร่ งด่ วน
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์
ที่ ไม่ อาจคาดหมายได้

2. พัสดุท่ มี ีคุณลักษณะเฉพาะเป็ นพิเศษหรื อซับซ้ อน หรื อต้ องผลิต ก่ อสร้ าง
หรื อให้ บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อมีความชานาญ
เป็ นพิเศษ หรื อมีทกั ษะสูงและผู้ประกอบการมีจานวนจากัด

วิธีคัดเลือก

5. ต้ องซือ้ โดยตรงจากต่ างประเทศ 6. ใช้ ในราชการลับ หรื อเป็ น
งานที่ต้องปกปิ ดเป็ น
หรื อดาเนินการโดยผ่ านองค์ การ
ความลับของทางราชการ
ระหว่ างประเทศ
หรื อเกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ

4. ลักษณะของการใช้ งาน
หรื อมีข้อจากัดทางเทคนิค
ที่จาเป็ นต้ องระบุย่ หี ้ อ
เป็ นการเฉพาะ
7. งานจ้ างซ่ อมพัสดุท่ จี าเป็ นถอด
ตรวจให้ ทราบความชารุ ดเสียหาย
เสียก่ อน จึงจะประมาณค่ าซ่ อมได้
8. กรณีอ่ นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. ใช้ ทงวิ
ั ้ ธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธี
คัดเลือก หรื อใช้ วิธีคดั เลือกแล้ ว แต่ไม่มีผ้ ยู ื่น
ข้ อเสนอ หรื อข้ อเสนอไม่ได้ รับการคัดเลือก

3. มีผ้ ปู ระกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติโดยตรงเพียง
รายเดียว หรื อผู้ประกอบการซึง่ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายหรื อตัวแทนผู้ให้ บริ การโดยชอบด้ วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสั ดุ
อื่นที่จะใช้ ทดแทนได้
5. เป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ จดั ซื ้อจัด
จ้ างไว้ ก่อนแล้ ว และมีความจาเป็ นต้ องจัดซื ้อ
จัดจ้ างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื ้อจัด
จ้ างเพิ่มเติมจะต้ องไม่สงู กว่าพัสดุที่ได้ จดั ซื ้อ
จัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว

2. การจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรื อให้ บริ การทัว่ ไป และมีวงเงินใน
การจัดซื ้อจัดจ้ างครัง้ หนึง่ ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะเจาะจง

4. มีความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุ
โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบตั ิภยั
หรื อธรรมชาติพิบตั ิภยั และการ
จัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือก
อาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าและ
อาจทาให้ เกิดความเสียหาย
ร้ ายแรง
7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง

6. เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดย
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ

8. กรณีอื่นที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

การจัดทาร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรื อแบบรูปรายการงานก่อสร้ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

 ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มิ ใ ช่ ก ารจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทา
ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
หรือจะดาเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก็ได้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและ
เหมาะสม

เกณฑ์ ในการพิจารณาข้ อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)
ต้ นทุนของพัสดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้ งาน

ผลการประเมิน
ผู้ประกอบการ

มาตรฐาน
ของสิ นค้ า
หรื อบริการ

ราคา
เป็ นพัสดุทรี่ ัฐ
ต้ องการส่ งเสริม
หรื อสนับสนุน

บริการหลังการขาย

ข้ อเสนอด้ านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ในกรณีที่กาหนดให้ มีการยื่นข้ อเสนอ
ด้ านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ก่อนตามวรรคหก

TOR ทีด่ ี จะช่ วยให้ ท่านได้ พสั ดุ ตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้ งาน
ประหยัด เกิดประโยชน์ สูงสุด

ความสาคัญของ TOR
มีความสาคัญต่ อคุณภาพของผลงานที่จะได้ จากผู้ขาย
หรื อผู้รับจ้ าง
• TOR จะต้ องมีความชัดเจน ที่สามารถจัดหาหรื อปฏิบัตไิ ด้
• TOR จะต้ องมีความชัดเจน ทาให้ คดั เลือกผู้ขายหรื อผู้รับจ้ าง
ได้ ง่ายและโปร่ งใส

เป็ นเอกสารอ้ างอิงที่ใช้ เป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา
จัดซื้อจัดจ้ าง
• จะต้ องไม่ เป็ น TOR ที่กว้างและทั่วไปจนทาให้ ได้
สิ่งที่ต้องการแต่ ไม่ มีคุณภาพ

Term of Reference หรือ TOR
ย่ อมาจาก Term of Reference หมายถึงข้ อกาหนดของผู้ว่าจ้ าง ซึ่งจะ
เป็ นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้ างมีความประสงค์ จะให้ ผู้รับจ้ างทาอะไรบ้ าง โดย
TOR

• การบอกขอบเขตของงานให้ ชัดเจน
•
•
•
•
•
•

•

ระยะเวลาทีต่ ้ องการ
คุณสมบัติของผู้รับจ้ างทีผ่ ้ ูว่าจ้ างต้ องการให้ ทางานตามขอบเขตดังกล่ าว
สิ่ งทีผ่ ู้ว่าจ้ างต้ องการให้ ดาเนินการ
มีกขี่ ้นั ตอนแต่ ละขั้นตอนประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
ปฎิบตั ิงานตามสั ญญาจะได้ อะไร
ผิดสั ญญาจะถูกปรับอย่ างไร
วิธีการดูแลงานของผู้ว่าจ้ าง ว่ าเขาจะดูแลงานคุณแบบไหน

มาตรา 9
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
•

การกาหนดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้ า ง
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ เทคนิ ค และวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ น้ั น และห้ า มมิ ใ ห้ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
ของพัสดุให้ ใกล้ เคียงกับยีห่ ้ อใดยีห่ ้ อหนึ่ง หรื อของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เว้ นแต่ พัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้ างตามวัตถุประสงค์ น้ัน
มียหี่ ้ อเดียวหรื อจะต้ องใช้ อะไหล่ ของยีห่ ้ อใด ก็ให้ ระบุยหี่ ้ อนั้นได้

1

2

3

การเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน
e-bidding

e-market

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท
แต่ ไม่ เกิน 5 ล้าน
ให้ อยู่ในดุลพินิจ
-วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
ให้ เผยแพร่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
-รัฐวิสาหกิจ จะ
กาหนดแตกต่ างได้
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

จ้ างที่ปรึกษา

สอบราคา

จ้ างออกแบบ
หรื อควบคุมงาน

อาจนาร่ างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ
ก่อนก็ได้
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ราคากลาง
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับเปรี ยบเทียบราคาที่ผยู้ นื่ ข้อเสนอ
ได้ยนื่ เสนอไว้ซ่ ึ งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริ งตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
ราชการกาหนดไว้แล้ว
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรื อหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณี ที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม
(2) หรื อ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรื อ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรื อ (3) ให้คานึ งถึงประโยชน์
ของหน่ วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรื อ (6)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5)หรื อ (6)ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ

การจัดทารายงานขอซื้ อขอจ้ าง
หลักการ

กองการพัสดุภาครัฐ

** ก่ อนการซื้อหรื อจ้ างแต่ ละวิธี ต้ องทารายงานขอซื้อหรื อขอจ้ าง**
เจ้ าหน้ าที่

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
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 เหตุผลความจาเป็ นทีต่ ้ องซื้อหรื อจ้ าง
 ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรื อแบบ
รู ปรายการงานก่ อสร้ างทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง แล้ วแต่ กรณี
 ราคากลางของพัสดุทจี่ ะซื้อหรื อจ้ าง
 วงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้ าไม่ มวี งเงิน
ดังกล่ าวให้ ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่ าจะซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้น
 กาหนดเวลาทีต่ ้ องการใช้ พสั ดุน้ัน หรื อให้ งานนั้นแล้ วเสร็จ
 วิธีจะซื้อหรื อจ้ าง และเหตุผลทีต่ ้ องซื้อ/จ้ างโดยวิธีน้ัน
 หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
 ข้ อเสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมตั แิ ต่ งตั้งคณะกรรมการต่ าง ๆ ทีจ่ าเป็ น
ในการซื้อหรื อจ้ าง การออกเอกสารซื้อหรื อจ้ างและประกาศเผยแพร่
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คณะกรรมการซื้อหรื อจ้ าง
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือก
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการ

กองการพัสดุภาครัฐ

 ประธาน 1 คน
 กรรมการอื่นอย่ างน้ อย 2 คน
ยกเว้ น งานจ้ างทีป่ รึกษา กรรมการ อย่ างน้ อย 4 คน
 แต่ งตั้งจากข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่ วยงานของรัฐ
หรื อทีเ่ รียกชื่ ออย่ างอื่น โดยคานึงถึงลักษณะหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผู้ทไี่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นสาคัญ
ในกรณีจาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐจะแต่ งตั้ง
บุคคลอื่นร่ วมเป็ นกรรมการด้ วยก็ได้ แต่ จานวนกรรมการทีเ่ ป็ น
บุคคลอื่นจะต้ องไม่ มากกว่ าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
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ข้ อห้ าม

กองการพัสดุภาครัฐ

ในการซื้อหรื อจ้ างครั้งเดียวกัน ห้ ามแต่ งตั้งผู้ที่เป็ นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา หรื อกรรมการซื้ อ หรื อจ้ างโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก
เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ างทุกคณะ ควรแต่ งตั้งผู้ชานาญการ
หรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เกี่ ยวกั บงานซื้ อหรื อจ้ างนั้ นๆ เข้ าร่ วมเป็ น
กรรมการด้ วย
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การประชุ มของคณะกรรมการ
องค์ ประชุม
มติกรรมการ
ยกเว้ น

กองการพัสดุภาครัฐ

- ประธาน + กรรมการไม่ น้อยกว่ ากึง่ หนึ่ง
และประธานจะต้ องอยู่ด้วยทุกครั้ง

- ถือเสี ยงข้ างมาก
- ถ้ าเสี ยงเท่ ากันให้ ประธานออกเสี ยง
เพิม่ อีก 1 เสี ยง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ต้ องใช้ มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่ เห็นด้ วยกับมติของคณะกรรมการ
ให้ ทาบันทึกความเห็นแย้ งไว้ ด้วย
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การมีส่วนได้ ส่วนเสี ย
•

ในการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง ผู้ที่มีหน้ าที่ดาเนินการต้ องไม่ เป็ น
ผู้มีส่วนได้ เสี ยกับผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาในงานนั้น
•
ใ น ก ร ณี ที่ ป ร า ก ฏ ใ น ภ า ย ห ลั ง ว่ า ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ด า เ นิ น ก า ร
ตามวรรคหนึ่ ง เป็ นผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย กั บ ผู้ ยื่ น ขอเสนอหรื อ คู่ สั ญ ญา
ในขั้นตอนหนึ่ งขั้นตอนใดของการจัดซื้ อจัดจ้ างหรื อเป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการด าเนิ น การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง แต่ ไ ม่ มี ผลต่ อ การจั ดซื้ อ
จัดจ้ างอย่ างมีนัยสาคัญ การจัดซื้อจัดจ้ างนั้นย่ อมไม่ เสี ยไป

การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยของคณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างกองการพัสดุภาครัฐ

ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้ องไม่ เป็ นผู้มี
ส่ วนได้ เสี ยกับผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อ
คู่สัญญาในการซื้อหรื อจ้ างครั้งนั้น
ทั้งนี้ การมีส่วนได้ เสี ยในเรื่ อง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

หากประธานหรื อกรรมการ
ทราบว่ าตนเป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ยกับ
ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาในการซื้อ
หรื อจ้ างครั้งนั้น ให้ ประธานหรื อ
กรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็ น
ประธานหรื อกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ตนได้ รับแต่ งตั้งนั้น และให้ รายงาน
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐทราบเพื่อ
สั่ งการตามที่เห็นสมควรต่ อไป

การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรื อให้ เอกสาร

e-market

เผยแพร่
ประกาศ
และเอกสาร
ไม่ น้อยกว่ า
3 วันทาการ

e-bidding

- การให้ หรื อขายเอกสารให้ ดาเนินการไป
พร้ อมกับการเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร
- วงเงินเกิน 5 แสน แต่ ไม่ เกิน 5 ล้ าน
เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
- เกิน 5 ล้ าน แต่ ไม่ เกิน 10 ล้ าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 10 วันทาการ
- เกิน 10 ล้ าน แต่ ไม่ เกิน 50 ล้ าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 12 วันทาการ
- เกิน 50 ล้ าน เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 20 วันทาการ

กองการพัสดุภาครัฐ

สอบราคา

- การให้ หรื อขายเอกสาร
ให้ ดาเนินการไปพร้ อม
กับการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสาร
- เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า
5 วันทาการ
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