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การจดัซื	อจดัจ้าง

ระเบียบที3เกี3ยวข้อง
- พระราชบัญญตัิการจัดซื	อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื3อวนัที3 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีผลบังคบัใช้เมื3อวนัที3 23 สิงหาคม 2560) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื	อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 (มผีลบังคบัใช้เมื3อวนัที3 24 สิงหาคม 2560)
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื	อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
(ฉบับที3 2) พ.ศ. 2564
- กฎกระทรวง
- ประกาศของคณะกรรมการ
- หนังสือเวยีน

ระเบียบที3เกี3ยวข้อง
- พระราชบัญญตัิการจัดซื	อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื3อวนัที3 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีผลบังคบัใช้เมื3อวนัที3 23 สิงหาคม 2560) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื	อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 (มผีลบังคบัใช้เมื3อวนัที3 24 สิงหาคม 2560)
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื	อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
(ฉบับที3 2) พ.ศ. 2564
- กฎกระทรวง
- ประกาศของคณะกรรมการ
- หนังสือเวยีน

การจดัซื	อจดัจ้าง
“การดาํเนินการเพื3อให้ได้มาซึ3ง

พสัดุ”

 ซื	อ  จ้าง

 เช่า แลกเปลี3ยน



พสัดุพสัดุ

สินค้าสินค้า
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ส่วนกลาง

รัฐวสิาหกิจ
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อิสระของรัฐ

องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ
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มหาวทิยาลัย
ในกํากับ
ของรัฐ

หน�วยงานภาครัฐ



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม

เก็บข้อมูลเป็นระบบ
เพื3อการตรวจสอบ

มคีุณลักษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
 และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซื	อจัดจ้าง 
และมีการประเมินผล

หลักการจดัซื	อจดัจ้าง

ม ี3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลือก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั3วไป

- วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอิเล็ก- ทรอนิกส์ (e-
bidding)

- วธีิสอบราคา

วธีิการซื	อหรือจ้าง



วธีิการซื	อหรือจ้าง

เชิญชวนให้
ผู้ประกอบการทั3วไป ที3มี
คุณสมบัติตรง ตาม
เงื3อนไขที3กําหนดเข้ายื3น
ข้อเสนอ

วธีิ
ประกาศเชิญชวน

ทั3วไป

วธีิ
คดัเลือก

วธีิ
เฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที3มี
คุณสมบัติตรงตามที3กําหนดรายใดรายหนึ3งให้เข้ายื3น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที3มคีุณสมบัติ
ตรงตามที3กําหนดซึ3งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้เข้ายื3นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มผีู้ประกอบการที3มคีุณสมบัติ
ตรงตามกําหนดน้อยกว่า 3 ราย

1.2 e-bidding

1.1 e-market

สอบราคา

1.3 สอบราคา

วธีิประกาศเชิญชวนทั3วไป

1.2 e-bidding

1.1 e-market

สอบราคา

1.3 สอบราคา



วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุที3มีรายละเอียดคุณลักษณะ
ที3ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั3วไป มีมาตรฐาน ซึ3งกําหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื	อสินค้าหรืองานจ้างที3กําหนดไว้ในระบบ e - catalog กระทําได้  2 ลักษณะ ดงันี	

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพสัดุครั	งหนึ3ง 

ซึ3งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพสัดุ

ครั	งหนึ3ง ซึ3งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท

วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

e - catalog
ผู้ค้าภาคร ัฐ

ข ้อมูลสินค้า
- รหสัสินค้า(UNSPSC)
- คุณสมบตัิ

Market

   หน่วยงานของร ัฐ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบัตสิินค้า 
- จาํนวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา
- สนิคา้
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลับ

ผูช้นะ
การเสนอราคา



วธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

     การซื	อหรือจ้างครั	งหนึ3ง ซึ3งมวีงเงนิเกิน 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที3ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ดาํเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธีิการที3กรมบัญชีกลางกําหนด

วธิ ีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e - bidding)

หน่วยงานของร ัฐ

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

จัดทาํ

ประชาชนทั�วไป

เผยแพร ่/ร ับฟังความคิดเหน็
ประกาศ

ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา



วธีิการซื	อหรือจ้าง โดยวธีิสอบราคา

วธีิสอบราคา คือ การซื	อหรือจ้างครั	งหนึ3งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 

5,000,000 บาท 

- ให้กระทําได้ในกรณทีี3หน่วยงานของรัฐนั	นตั	งอยู่ในพื	นที3ที3มข้ีอจาํกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ทําให้ไม่สามารถดาํเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

      ทั	งนี	 ให้เจ้าหน้าที3ระบุเหตุผลความจําเป็นที3ไม่อาจดาํเนินการซื	อหรือจ้างด้วยวธีิตลาด

อิเล็กทรอนิกส์หรือวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื	อหรือขอจ้างด้วย



การซื	อหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลือก

มาตรา 56 (1)
ก. กรณีใช ้วิธ ีประกาศเช ิญชวนท ั�วไปแล้วไม่มีผู้ยื�นข ้อเสนอ/หร ือข ้อเสนอไม่ไดร้ ับการคัดเลือก

ข. กรณีพสัดุท ี�ตอ้งการจดัซ ื8อจดัจ้างมีคุณลักษณะพเิศษ หร ือซบัซอ้น ผู้ประกอบการมีจาํนวนจาํกัด

ค. กรณีมีความจาํเป็นเร ่งดว่นท ี�ตอ้งใช ้พสัดุนั8นอ ันเนื�องมาจากเกิดเหตุการณท์ ี�ไม่อาจคาดหมายได ้           
   ซ ึ�งหากใช้วิธ ีประกาศเช ิญชวนท ั�วไปจะทาํใหไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการใช ้พสัดุ

ง. กรณีพสัดุท ี�โดยลักษณะการใช ้งาน หร ือมีข ้อจาํกัดทางเทคนิคท ี�จาํเป็นตอ้งระบุยี�หอ้เป็นการเฉพาะ

จ. กรณีพสัดุท ี�จาํเป็นตอ้งซ ื8อโดยตรงจากตา่งประเทศ หร ือดาํเนินการผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ

ฉ. กรณีเป็นพสัดุท ี�ใช ้ในราชการลับ หร ือเป็นงานท ี�ตอ้งปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของร ัฐ 
    หร ือท ี�เกี�ยวกับความมั�นคงของประเทศ

ช. กรณีงานจา้งซอ่มพสัดุท ี�จาํเป็นต้องถอดตรวจ ใหท้ราบความชาํรุดเสียหายก่อนจงึจะประมาณค่าซอ่มได้

ซ. กรณีอ ื�นท ี�กาํหนดในกฎกระทรวง

การซื	อหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

มาตรา 56 (2)
ก. กรณีใช้วธิ ีประกาศเช ิญชวนทั�วไปและวธิ ีคัดเลอืก หร ือใช้วธิ ีคัดเลอืกแล้วแต่ไม่มผีู้ย ื�นข ้อเสนอ หร ือข ้อเสนอไม่ได้ร ับ
     การคัดเลอืก
ข. กรณีจดัซ ื 8อจดัจา้งพ ัสดุท ี�มกีารผลติ จาํหน่าย ก่อสร ้าง หร ือใหบ้ร ิการท ั�วไป และมวีงเงนิในการจดัซ ื8อจดัจา้งคร ั8งหนึ�งไม่เกนิ
    วงเงนิตามท ี�กฎกระทรวงกาํหนด (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)
ค. กรณีจดัซ ื 8อจดัจา้งพ ัสดุท ี�มผีู้ประกอบการซ ึ�งมคีุณสมบตัโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หร ือมผีู้ประกอบการเพยีงรายเดยีว
     ในประเทศไทยและไม่มพี ัสดุอ ื�นท ี�จะใช้ทดแทนได้
ง. กรณีมคีวามจาํเป็นต้องใช้พ ัสดุนั8นโดยฉุกเฉ ิน เน ื�องจากเกดิอุบตัภิยั/ภยัธรรมชาต ิหร ือโรคตดิต่ออ ันตรายตามกฎหมาย
    ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจดัซ ื8อจดัจา้งโดยวธิ ีประกาศเช ิญชวนทั�วไปหร ือวธิ ีคัดเลอืกอาจก่อใหเ้กดิความล่าช้าเสยีหาย
    อย่างร ้ายแรง
จ. กรณีเป็นพัสดุท ี�เก ี�ยวพ ันกับพ ัสดุท ี�ได้ทาํการจดัซ ื 8อจดัจา้งไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจาํเป็นต้องทาํการจดัซ ื 8อจดัจา้งเพ ิ�มเตมิ
    หร ือต่อเนื�องในการใช้พ ัสดุนั8น 
ฉ. กรณีเป็นพัสดุท ี�จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของร ัฐ องคก์ารระหว่างประเทศ หร ือหน่วยงานของต่างประเทศ
ช. กรณีเป็นพัสดุท ี�เป็นท ี�ดนิหร ือสิ�งปลูกสร ้างซ ึ�งจาํเป็นต้องซ ื8อเฉพาะแหง่
ซ. กรณีอ ื�นท ี�กาํหนดในกฎกระทรวง



กรณกีารจ้างก่อสร้าง
กรณกีารซื	อหรือจ้างที3มใิช่การจ้าง

ก่อสร้าง
     ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั	ง
คณะกรรมการขึ	นมาคณะหนึ3ง 
(คณะกรรมการกําหนดราคากลาง) หรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที3หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ3งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

การรับรองแบบให้ถือปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.วศิวกร

    ให้แต่งตั	งคณะกรรมการขึ	นมาคณะหนึ3ง 
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที3หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ3งจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที3จะ
ซื	อหรือจ้าง  

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ร�างขอบเขตของงาน 
(Term of Reference : 

TOR) 

เป4นเอกสารที่กําหนด
ขอบเขตและรายละเอยีดของ
ภารกิจที่ผูCจัดทํา ตCองการใหC
ผูCรับจCางดําเนินการ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบอื่นๆ ของ

ผูCรับจCางที่เก่ียวขCองกับ
ภารกิจนั้น 

รายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะ 

(Specification) 
หมายถึง ขCอกําหนดทางเทคนิค
เพ่ือกําหนดขอบเขตงาน อธิบาย
คําจํากัดความ นิยามที่ใชCในงาน
นั้น มาตรฐานที่ตCองการใหCใชC 

ชนิด ขนาด และรายละเอียดของ
วัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ ตลอด
จนถึงวิธีการก�อสรCางหรือวิธีการ
ดําเนินงาน รวมถึงคุณภาพของ
ฝUมือ แรงงาน ความละเอียดและ

ถูกตCองในงานนั้น

แบบรูปรายการงานก�อสรCาง 
หมายถึง เอกสารท่ีอธิบายความคิดของ

ผูCออกแบบต�อบุคคลต�าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขCองกับงาน
ก�อสรCางเพ่ือกําหนด ชนิด ขนาด มาตรฐานการ
ทํางาน และรายละเอียดของงานก�อสรCาง และ

รวมถึงรายละเอียดเฉพาะเจาะจง รายละเอียดท่ี
แสดงถึงคุณลักษณะของวัสดุ ขนาด ขั้นตอน 
วิธีการ และคุณภาพ เพ่ือใหCผูCที่เก่ียวขCองใชC

ปฏิบัติหรือดําเนินการเพ่ือใหCไดCงาน ส่ิงก�อสรCาง 
ผลิตภัณฑZ หรือการติดต้ัง และการบริการใหC

เป4นไปตามวัตถุประสงคZที่ตCองการดังท่ีกําหนดไวC 
อาทิเช�น มาตรฐานต�าง ๆ คุณสมบัติของวัสดุ 

วิธีการก�อสรCางหรือปฏิบัติ วิธีการทดสอบ 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดC ซ่ึงอาจจะระบุลง

ในแบบแปลนก�อสรCาง หรือจะจัดทําเป4น
เอกสารแนบทCายแบบก�อสรCางก็ไดC

ก่อนซื� อ/จา้ง

ตอ้งกาํหนดความตอ้งการสิ�งของที�จะซื� อ หรือ

งานที�จะจา้ง Specification (Spec) ก่อน

************************

**โดยมีหลักเกณฑก์ารกาํหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของงานซื�อ

 และการกาํหนดขอบเขตของงานจา้ง***ดงันี�



หลักเกณฑ์การจดัหาที3ดี
    ได้พสัดุที3ด ี มีคุณภาพ   สมราคา  ทันเวลาที3ต้องการ      

        เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าของเงิน(Value  for  Money)

    มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  รูปแบบและรายการ                     
       ละเอียดที3ชัดเจนและเป็นกลาง  สอดคล้องและตรงกับ 

       ความต้องการใช้งาน  เป็นไปตามนโยบาย
   กระบวนการโปร่งใส  เปิดเผย   สามารถตรวจสอบได้         

      และเป็นธรรม มีการแข่งขนัอย่างแท้จริง ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 9 การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะพสัดุที�จะทาํการจดัซื�อจดัจา้ง 
ให้หน่วยงานของรัฐคาํนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงค์ของ
การจดัซื�อจดัจา้งพสัดุนั�น หา้ม กาํหนดใหใ้กลเ้คียงกบัยี�ห้อใดยี�ห้อหนึ�ง 
หรือของผูข้ายรายใดรายหนึ� ง เวน้แต่ มีเพียงยี�ห้อเดียวหรือใชอ้ะไหล่
ยี�หอ้ใด ใหร้ะบุยี�หอ้ได้

ข้อ 21  ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐ แต่งตั�งคณะกรรมการคณะหนึ�ง หรือจะ
ใหเ้จา้หนา้ที� หรือ บุคคลใดบุคลหนึ�ง  รับผิดชอบดาํเนินการ
      วรรคแรก การซื�อหรือจา้งที�ไม่ใช่งานจา้งก่อสร้าง  จดัทาํร่างขอบเขต
ของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะพสัดุที�จะซื�อหรือจา้ง และเกณฑ์
การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอดว้ย
       วรรคสาม งานจา้งก่อสร้าง จดัทาํแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ขอบเขตและการดาํเนินการ
• ตอ้งแต่งตั�งหรือมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
• ตอ้งมีการรายงานผลการดาํเนินการ
• ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ
• ตอ้งมีสาระสาํคญัครบถว้นตรงตามวตัถุประสงคข์องการจดัหา

ครั� งนั�น
• ตอ้งไม่ขดัต่อหลกัการของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

สาระสําคญัการรายงานผล
การซื	อหรือจ้างที3ไม่ใช่งานก่อสร้าง 
      1. รายละเอียดคุณลกัษณะของพสัดุที�จะซื�อหรือจา้ง
      2. เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ
งานก่อสร้าง 
      1. ความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแปลน (การแกไ้ขเพิ�ม-ลดรายละเอียด)
      2. รายละเอียดปริมาณงาน(BOQ)

3. เงื�อนไขการยื�นขอ้เสนอและเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



ลักษณะของ TOR ที3ดี

จะช่วยให้ส่วนราชการได้พสัดุตรงตาม
วตัถุประสงค์ การใช้งานประหยดั เกิดประโยชน์
สูงสุด ควรมลัีกษณะดงันี	 

(1) ระบุความจาํเป็น และลักษณะที3ต้องการนําไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 
(2) ระบุข้อความที3ไม่กํากวม ตรวจสอบได้ 
(3) ไม่ระบุรายการที3เกินความจาํเป็น 
(4) การใช้ Spec กลางของ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื3อสาร จะช่วยให้การจดัซื	อคอมพวิเตอร์  ตรง
ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน ประหยดั รวดเร็ว 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 นํ	าหนัก 80 แกรม/รีม จาํนวน 
20 รีม
2. กระดาษสี ขนาด A4 นํ	าหนัก 80 แกรม/รีม จาํนวน 5 รีม
3. เครื3องบวกเลข 12 หลัก แบบแป้นกด ใช้แบตเตอรี3และใช้แสงได้ 
ขนาดประมาณ 5 x 6 นิ	ว จาํนวน 4 เครื3อง
4. เก้าอี	นั3งปฏิบัตงิาน แบบหมุนได้ โครงทาํด้วยเหล็กและ(หรือ) 
พลาสตกิแข็ง ที3นั3งบุฟองนํ	าหุ้มหนังเทยีมหรือผ้า ผนังพงิสูงหุ้ม
ด้วยวสัดุชนิดเดยีวกับที3หุ้มที3นั3ง ก้านล้อเลื3อนทาํด้วยอลูมเินียม มี
ที3พกัแขน และมโีซ๊คปรับระดบัขึ	นลงได้ จาํนวน 5 ตวั

ตัวอย่างคุณลักษณะพสัดุ

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ราคากลาง
“ราคากลาง” ราคาเพื3อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที3ผู้ยื3นข้อเสนอได้ยื3น

เสนอไว้ซึ3งสามารถจัดซื	อจัดจ้างได้จริงตามลําดบั ดงัต่อไปนี	

(๑) ราคาที3ได้มาจากการคาํนวณตามหลักเกณฑ์
ที3คณะกรรมการราคากลางกําหนด

(๒) ฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิ

ของกรมบัญชีกลาง

(๔) สืบราคา
จากท้องตลาด

(๕) ราคาที3เคยซื	อหรือจ้าง
ครั	งหลังสุดภายใน ๒ 

ปีงบประมาณ

(๓) ราคามาตรฐานของ
สํานักงบประมาณหรือ

หน่วยงานอื3น

(๖) ราคาตามหลักเกณฑ์
อื3นของหน่วยงานของรัฐ

         กรณทีี�มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน / กรณไีม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้
ราคาตาม (๒) หรือ (๓) / กรณทีี�ไม่มีราคาตาม (๑)  (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 
 จะใช้ราคาใดให้คาํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคญั



ราคากลาง

การปรับปรุง หมายถึง การแกไ้ข การกระทาํ และหรือการดาํเนินการอื�นใด  เพื�อให้สิ�งก่อสร้างซึ� ง
ไดก่้อสร้างไวแ้ลว้คงสภาพเดิมหรือใหมี้สภาพที�ดียิ�งขึ�น 

โดยตอ้งมี
 1. แบบรูปรายการ และ
2. จาํเป็นตอ้งมีการ
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ
ดว้ย

การรื�อถอน หมายถึง การรื�อหรือการดาํเนินการอื�นใด เพื�อนาํส่วนประกอบอนัเป็นโครงสร้างของ
สิ�งก่อสร้างหรือสิ�งก่อสร้างทั�งหมดออกไป  

การต่อเติม หมายถึง การดดัแปลง เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ลดหรือขยาย ซึ� งลกัษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดส่วน นํ� าหนกั เนื�อที�ของโครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของสิ�งก่อสร้างซึ� งไดก่้อสร้าง
ไวแ้ลว้ ใหผ้ดิไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม 

การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดาํเนินการ และหรือการเปลี�ยนแปลงส่วนประกอบอนัเป็น
โครงสร้างของสิ�งก่อสร้างหรือสิ�งก่อสร้างทั�งหมดใหค้งสภาพและหรือใชง้านไดต้ามปกติดงัเดิม 

งานก่อสร้างที3อยู่ในบังคบัต้องคาํนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ

หมายถึง กิจกรรม การกระทาํ การประกอบ การติดตั�ง และหรือการดาํเนินการอื�นใด เพื�อก่อใหเ้กิดเป็นสิ�งก่อสร้าง  อนัไดแ้ก่ 
อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ�งอื�นใด ซึ�งมีลกัษณะคงทน ถาวร และใชป้ระโยชน์ได ้และใหห้มายความรวมถึง

ราคากลาง

28

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและคํานวณราคากลาง
ในการจดัซื	อจดัจ้างที3มวีงเงินเกินกว่า 500,000 บาท 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด ที3 กค 0433.2/ว 206 ลงวนัที3 1 พฤษภาคม 2562 เรื3อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอยีดข้อมูลราคากลาง และการคาํนวณราคากลางเกี3ยวกับการจดัซื	อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ว206



ราคากลาง

29

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด ที3 กค 0433.2/ว 206 ลงวนัที3 1 พฤษภาคม 2562 เรื3อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอยีดข้อมูลราคากลาง และการคาํนวณราคากลางเกี3ยวกับการจดัซื	อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ว206 ตัวอย่างเอกสารแนบไฟล์ราคากลาง กรณีงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลาง

30

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด ที3 กค 0433.2/ว 206 ลงวนัที3 1 พฤษภาคม 2562 เรื3อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอยีดข้อมูลราคากลาง และการคาํนวณราคากลางเกี3ยวกับการจดัซื	อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ว206
ตัวอย่างเอกสารแนบไฟล์ราคากลาง กรณีมิใช่งานจ้างก่อสร้าง



ราคากลาง

31

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด ที3 กค 0433.2/ว 206 ลงวนัที3 1 พฤษภาคม 2562 เรื3อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอยีดข้อมูลราคากลาง และการคาํนวณราคากลางเกี3ยวกับการจดัซื	อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ว206 แหล่งที3มาของราคากลาง

ราคากลาง

32

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด ที3 กค 0433.2/ว 206 ลงวนัที3 1 พฤษภาคม 2562 เรื3อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอยีดข้อมูลราคากลาง และการคาํนวณราคากลางเกี3ยวกับการจดัซื	อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ว206
แหล่งที3มาของราคากลาง (ต่อ)



กระบวนการพิจารณาอทุธรณ์

ผูที้�ไม่ไดป้ระกาศผลเป็นผู ้
ชนะ ใหยื้�นอุทธรณภ์ายใน 
7 วนัทําการ นบัแต่วนั
ประกาศผล
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง

(ม.117)

ผูอุ้ทธรณ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
7 วนัทําการ นบัแต่วนัที�ไดร้บั
อุทธรณ์
• กรณีเห็นดว้ย
• ดําเนินการ

ตามความเห็นนั4น
ภายในเวลา

• กรณีไม่เห็นดว้ย
• รายงานไปยงัคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์ภายใน 3 
วนัทําการ

            (ม.118)

หน่วยงานของรฐั

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วนั (ไม่เสร็จ ขยายได ้ 
2 ครั4งๆ ละไม่เกิน 15 วนั)
• อุทธรณฟั์งขึ4 นและมีผล อย่างมี

นยัสาํคญั ใหด้ําเนินการใหม่/
เริ�มจากขั4นตอนตามที�เห็นสมควร

• อุทธรณฟั์งไม่ขึ4 นหรือ
ไม่มีผลอย่างมีนยัสาํคญั ให้
ดําเนินการต่อไป

• การวินิจฉยัเป็นที�สุด
• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
           (ม.119)

คกก.พิจารณาอุทธรณ์

การบริหารสญัญาและการตรวจรับพัสดุ

 การดาํเนินการตามสัญญา ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั	ง 
    คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
                                             รับผดิชอบในการ

บริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ


                                 การจัดซื	อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย 
    จะแต่งตั	งบุคคลหนึ3งบุคคลใด                                     
    เป็นผู้ตรวจรับพสัดุก็ได้

o ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ
o ซึ�ง ไม่ใช่ ผูท้ี�ไดรั้บแต่งตั#งใหด้าํรงตาํแหน่งที�ปฏบิตัิงานเกี�ยวกับ
การจดัซื# อจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุ
o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามที�กระทรวงการคลงักาํหนด

มาตรา 
100 



(1) ตรวจรับพสัดุ 
      - ณ ที3ทําการของผู้ใช้พสัดุนั	น หรือสถานที3ซึ3งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
      - ณ สถานที3อื3น ในกรณทีี3ไม่มสัีญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมตัิจาก

   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพสัดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที3ตกลงกันไว้ สําหรับกรณทีี3มี

การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี3ยวกับพสัดุนั	นมาให้คาํปรึกษา 

      หรือส่งพสัดุนั	นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที3ของ
ผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั	น  ๆก็ได้
o ในกรณจีําเป็นที3ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วย
ทั	งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวชิาการสถิต ิ

หน้าที3คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซื	อหรืองานจ้าง ข้อ 
175 

(3) ให้ตรวจรับพสัดุในวนัที3ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพสัดุมาส่งและ
ให้ดาํเนินการให้เสร็จสิ	น โดยเร็วที3สุด 
(4) เมื3อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพสัดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบพสัดุ ถูกต้องครบถ้วนตั	งแต่วนัที3ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพสัดุนั	นมาส่ง 
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที3พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื3อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 
2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที3 1 ฉบับ เพื3อ ดาํเนินการ
เบิกจ่ายเงนิตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

หน้าที3คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซื	อหรืองานจ้าง ข้อ 
175 

o ในกรณทีี3เห็นว่าพสัดุที3ส่งมอบ มรีายละเอียด
ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง              
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                     
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที3 เพื3อทราบและสั3งการ



(5) ในกรณีที3ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพสัดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน
หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องทั	งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมไิด้กําหนดไว้
เป็นอย่างอื3น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที3ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที3เพื3อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 
3 วนัทําการ นับถัดจากวนัตรวจพบ แต่ทั	งนี	 ไม่ตัดสิทธิsหน่วยงานของรัฐที3จะปรับผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างในจํานวนที3ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั	น

(6) การตรวจรับพสัดุที3ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ3งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยงัมิได้
ส่งมอบพสัดุนั	น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื3อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วนัทําการ นับถัดจากวนัที3ตรวจพบ

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับพสัดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื3อพจิารณาสั3งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั3งการให้รับพสัดุ
นั	นไว้ จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี

หน้าที3คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซื	อหรืองานจ้าง ข้อ 175 

ภา
ยใ

น 
3 

วัน
ทาํ

กา
ร

คณะกรรมการ
ตรวจร ับพ ัสดุ
(องคป์ระชุม)

มติองคป์ระชุม
: บางคนไม่ร ับมอบ

มติองคป์ระชุม
: เห ็นว่า ถกูต้อง

มติองคป์ระชุม
: เห ็นว่า ไม่ถกูต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของร ัฐเพ ื�อทราบ

ทาํใบตรวจร ับ อยา่งน้อย 2 ฉบับ
ให ้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าท ี� 1 

: รบัพสัดไุว ้ ถือวา่สง่มอบถกูตอ้ง ณ วนัที�สง่
:  ส่งมอบพัสดุให ้เจ้าหน้าท ี� 

มติองคป์ระชุม
: เห ็นว่า ถกูต้องเพ ียง

บางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ
เพ ื�อทราบและสั�งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั�งการ
(ต่างจากมติ)

แจ้งคู่ส ัญญา

สัญญา
ไม่ได้กาํหนด
เป็นอยา่งอ ื�น

ร ับไว้เฉพาะที�ถกูต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ

ทาํบันท ึกความเห ็นแยง้

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ

เพ ื�อสั�งการ

ให ้ร ับ

ไม่ร ับ

o Work flow การตรวจรับพสัดุที3เป็นงานซื	อหรือจ้างทั3วไป



(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
        ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(2)   ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม

  ที3ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
  ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั	งรับทราบหรือ
  พจิารณาการสั3งหยุดงาน หรือพกังานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า 
  หน่วยงานของรัฐเพื3อพจิารณาสั3งการต่อไป 

(3)  ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือกรรมการที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ตรวจรับพสัดุออกตรวจ
งานจ้าง ณ สถานที3ที3กําหนดไว้ในสัญญาหรือที3ตกลงให้ทํางานจ้างนั	น  ๆตามเวลาที3เหมาะสมและเห็นสมควร 
และจัดทําบันทึกผล
การออกตรวจงานจ้างนั	นไว้เพื3อเป็นหลักฐานด้วย

      หน้าที3คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง

ข้อ 
176 

(4) นอกจากการดาํเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณี
      มีข้อสงสัยหรือมกีรณทีี3เห็นว่า แบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญามีข้อความ

คลาดเคลื3อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวชิาการช่าง ให้มีอํานาจสั3งเปลี3ยนแปลงแก้ไข
เพิ3มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที3เห็นสมควร และตามหลักวชิาการช่าง เพื3อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด 

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที3ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วนัทําการ 
นับแต่วนัที3ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และ
ให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ	นไปโดยเร็วที3สุด 

หน้าที3คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง ข้อ 
176 



       ในกรณีที3คณะกรรมการตรวจรับพสัดุเห็นว่าผลงานที3ส่งมอบทั	งหมดหรืองวดใด
ก็ตามไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที3 เพื3อทราบหรือสั3งการ แล้วแต่กรณี 

(7) ในกรณีที3กรรมการตรวจรับพสัดุบางคน ไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื3อพจิารณาสั3งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั3งการ
ให้ตรวจรับงานจ้างนั	นไว้ จึงจะดําเนินการตาม (6)

(6) เมื3อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและ ข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่า
ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั	งแต่วนัที3ผู้ รับจ้างส่งงานจ้างนั	น และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั	งหมดหรือ
เฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื3อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที3 1 
ฉบับ เพื3อทําการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

หน้าที3คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง
ข้อ 
176 

การบริหารสญัญาและการตรวจรับพสัดุ 

 งานก่อสร้างที3มขีั	นตอนดาํเนินการเป็นระยะ  ๆ

จําเป็นต้องมกีารควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือ มเีงื3อนไข
การจ่ายเงนิเป็นงวดตามความก้าวหน้า

ให้มผีู้ควบคุมงาน

 ค่าตอบแทน กระทรวงการคลังกําหนด
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที3สุด ที3 กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 61)

มาตรา 
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   ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั	งที3มีขั	นตอนการดาํเนินการ     
เป็นระยะ  ๆอันจําเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือ   

มีเงื3อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน 
oให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั	งผู้ควบคุมงานที3มคีวามรู้                        ความชํานาญ

ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจาก.........

การแต่งตั	งผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง

ข้อ 177 

• ข้าราชการ

• ลูกจ้างประจํา

• พนักงานราชการ • พนักงานมหาวทิยาลัย 

• พนักงานของรัฐ
• พนักงานของหน่วยงานของรัฐ

ที3เรียกชื3ออย่างอื3น ของหน่วยงานของรัฐนั	น (หน่วยงานที3จัดซื	อจัดจ้าง) หรือ
 ของหน่วยงานของรัฐแห่งอื3น ตามที�ได้รับความยนิยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที�ผู้นั7น
สังกดัแล้ว

คณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุ

งานจ้างก่อสร้าง
(องคป์ระชุม)

ผู้ควบคุมงาน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื3อทราบ

ทาํใบรับรองผลการปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1 มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั	งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื3อทราบหรือสั3งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั3งการ

แจ้งคู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ทําบันทึกความเห็นแย้ง

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื3อสั3งการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัที�ส่ง

44

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานจ้างก่อสร้าง 



หนังสือเวยีน

การยกเว้นไม่ต้องดาํเนินการในระบบ e-GP

2

การจัดซื	อจัดจ้าง
ตามข้อ 79 วรรค 2

1

การจัดซื	อจัดจ้าง

 1.1 ส่วนราชการและองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ3น  
ตํ3ากว่า 5,000 บาท
  1.2 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอื3น  ๆ
ไม่เกิน 100,000 บาท

3

การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตาม
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด

ที3 กค 0421.4/ว.82 ลงวนัที3 28 
กุมภาพนัธ์ 2556 เรื3อง ซ้อมความ

เข้าใจ
แนวทางการปฏิบัตงิาน

ในระบบ e-GP ระยะที3 2

4

การซื	อนํ	ามนัเชื	อเพลิงไม่ถึง 
10,000 ลิตร ไม่มภีาชนะเก็บรักษา

นํ	ามนัเชื	อเพลิง กรณจีดัซื	อจาก
สถานีบริการนํ	ามนัเชื	อเพลิงที3
ไม่ให้เครดติแก่ส่วนราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด ที3 กค 0405.4/ว 322
ลงวนัที3 24 สิงหาคม  2560



 กค 0405.2/ว62 ลว. 5 ก.พ. 2562

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื	อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคดัเลือก (รายไตรมาส)
สําหรับโครงการที3ดาํเนินการจัดซื	อจัดจ้างตรงตามหลักเกณฑ์ ดงันี	
1. การจดัซื	อจดัจ้างวงเงินเล็กน้อยตาม พ.ร.บ. การจดัซื	อจดัจ้างการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
   มาตรา 96 วรรคสอง
   (1) กรณรีาชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค และราชการท้องถิ3น วงเงินการจดัซื	อจดัจ้างตํ3ากว่า 
        5,000 บาท
   (2) กรณรัีฐวสิาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอสิระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล  
        มหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภาหน่วยงานอสิระ
        ของรัฐ และหน่วยงานอื3นตามที3กําหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจดัซื	อจดัจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

2. การจดัซื	อจดัจ้างที3มคีวามจ่าเป็นเร่งด่วนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด่าเนินการตามปกติ

   ได้ทนั กรณกีารจดัซื	อจดัจ้างวธีิเฉพาะเจาะจง (ข) ที3มคีวามจ่าเป็นเร่งด่วนโดยไม่ได้คาดหมายไว้

   ก่อนและไม่อาจด่าเนินการตามปกตไิด้ทนั ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื	อจดัจ้าง 

   และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคสอง

กค 0405.2/ว62 ลว. 5 ก.พ. 2562 (ต่อ)

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื	อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคดัเลือก (รายไตรมาส)
สําหรับโครงการที3ดาํเนินการจัดซื	อจดัจ้างตรงตามหลักเกณฑ์ ดงันี	
3. การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา กรณจ้ีางเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที3สุด กค 
   0421.4/ว.82 ลงวนัที3 28 กุมภาพนัธ์ 2556
4. การซื	อนํ	ามนัเชื	อเพลิง กรณกีารซื	อนํ	ามนัเชื	อเพลิงไม่ถงึ 10,000 ลิตร และไม่มภีาชนะเก็บรักษา
   นํ	ามนัเชื	อเพลิง
5. การจัดซื	อจัดจ้างพสัดุที3เกี3ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
   และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ กรณกีารจัดซื	อจัดจ้างพสัดุที3เกี3ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
   บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ที3มวีงเงนิ
   การจัดซื	อจัดจ้างครั	งหนึ3งไม่เกิน 10,000 บาท ตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซื	อ
   จัดจ้างการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ลงวนัที3 7 มนีาคม 2561



กค 0405.2/ว62 ลว. 5 ก.พ. 2562 (ต่อ)

       ทั	งนี	 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื	อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคดัเลือก และ
สาระสําคญัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน 30 วนั   นับแต่วนัสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้
จัดทําในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF (Portable Document Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
ผ่านช่องทางระบบจัดซื	อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื3อขึ	นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานของรัฐ



แนวทางปฏิบัตใินการพจิารณางานจ้างก่อสร้าง กรณกีารยื3นใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ดงันี	

1. แนวทางปฏิบัตนีิ	ให้ใช้กับการดาํเนินการจดัจ้างก่อสร้างซึ3งหน่วยงานของรัฐได้จดัทาํแบบรูปและรายการรายละเอยีดโดย
ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวชิาการ และต้องดาํเนินการในขั	นตอนเริ3มต้นการจดัจ้างก่อสร้างเท่านั	น

2. การยื3นเสนอราคาสําหรับวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ให้ตดัข้อความข้อ 3.2 วรรคหนึ3ง (4) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา ซึ3งจะต้องแสดงรายการวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษปีระเภทต่าง  ๆรวมทั	งกําไรไว้ด้วย ออก และแก้ไขข้อความ
ข้อ 4.2 วรรคหนึ3ง เป็น “ให้ผู้ยื3นข้อเสนอกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวธีิ
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ข้อ 1.2 ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื3นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ใน
รูปแบบ PDF File (Por table Document Format)” สําหรับวธีิสอบราคาหรือวธีิคดัเลือก ยื3นเสนอราคา โดยไม่ต้องยื3นใบปริมาณงานและ
ราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 กค 0405.2/ ว 452 
ลงวนัที3 17 กันยายน 2562 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการพจิารณางานจ้างก่อสร้าง กรณกีารยื3นใบแจ้งปริมาณงาน

และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ว452



หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 กค 0405.2/ ว 452 
ลงวนัที3 17 กันยายน 2562 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการพจิารณางานจ้างก่อสร้าง กรณกีารยื3นใบแจ้งปริมาณงาน

และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ต่อ)

ว452

แนวทางปฏิบัตใินการพจิารณางานจ้างก่อสร้าง กรณกีารยื3นใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ดงันี	 (ต่อ)

3. ก่อนลงนามในสัญญา ให้ผู้ยื3นข้อเสนอรายที3เป็นผู้ชนะจัดทาํใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
ให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอยีด โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้เจ้าหน้าที3เป็นผู้ดาํเนินการเจรจาเพื3อปรับลดราคา
ทุกรายการตามอตัราร้อยละที3ผู้ยื3นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทยีบกับราคากลาง หรือหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื3อปรับลด
ราคาตามความเหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดราคากลางเป็นผู้ดาํเนินการประเมนิราคา
และปรับลดราคาตามความเหมาะสม ภายใต้ราคาที3เสนอไว้ หากไม่สามารถเจรจาเพื3อปรับลดทุกรายการได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐยกเลิกการจดัซื	อจดัจ้างในครั	งนั	น 

หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 กค 0405.2/ ว 452 
ลงวนัที3 17 กันยายน 2562 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการพจิารณางานจ้างก่อสร้าง กรณกีารยื3นใบแจ้งปริมาณงาน

และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ต่อ)

ว452

แนวทางปฏิบัติในการพจิารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื3นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ดังนี	 (ต่อ)
   4. กรณีหน่วยงานของรัฐจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างคลาดเคลื3อน เป็นเหตุให้ราคากลางที3
กําหนดนั	นตํ3าเกินไปหรือสูงเกินความเป็นจริง ให้คาํนวณราคากลางใหม่ หากกรณีปรากฏ ดังนี	
       4.1 กรณีราคาของผู้ยื3นข้อเสนอตํ3ากว่าราคากลางที3จัดทําใหม่ และตํ3ากว่าวงเงินที3จะจ้าง ให้ดําเนินการเจรจาเพื3อปรับลดราคา
       4.2 กรณีราคาของผู้ยื3นข้อเสนอสูงกว่าราคากลางที3จัดทําใหม่ และสูงกว่าวงเงินที3จะจ้าง ให้ต่อรองราคา ดังนี	 
       1) กรณีผู้ยื3นข้อเสนอยอมลดราคาตํ3ากว่าราคากลาง ให้ดําเนินการเจรจาเพื3อปรับลดราคา
       2) กรณีผู้ยื3นข้อเสนอไม่ยอมลดราคา ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื	อจัดจ้าง
5. มีผลบังคบัใช้กับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วธีิสอบราคาหรือวธีิคดัเลือก ที3จะประกาศเชิญชวนใน
ระบบจัดซื	อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือส่งหนังสือเชิญชวน ตั	งแต่วนัที3 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป



หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 
กค (กวจ) 0405.2/ ว 214 ลงวนัที3 18 พฤษภาคม 2563 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการกําหนดคุณสมบัตขิองผู้ยื3น

ข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุหรือยี3ห้อของพสัดุ และการพจิารณาคุณสมบัติผู้ยื3น
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณกีารกําหนดสิ3งที3มใิช่สาระสําคัญ

ว214 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื3นข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะของพสัดุหรือยี3ห้อของพสัดุ และการพจิารณาคุณสมบัติผู้ยื3นข้อเสนอของ
หน่วยงานของรัฐกรณกีารกําหนดสิ3งที3ไม่ใช่สาระสําคญั ดงันี	
1. การกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื3นข้อเสนอ
    1.1 งานจ้างก่อสร้างและการกําหนดรายการวสัดุมาใช้ในงานก่อสร้าง
         1.1.1 ให้หน่วยงานกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื3นข้อเสนอตามแบบที3คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
         1.1.2 ในงานจ้างก่อสร้างที3มวีงเงนิตั	งแต่ 1,000,000 บาทขึ	นไป ให้กําหนดว่าต้องเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย



หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 
กค (กวจ) 0405.2/ ว 214 ลงวนัที3 18 พฤษภาคม 2563 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการกําหนดคุณสมบัตขิองผู้ยื3น

ข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุหรือยี3ห้อของพสัดุ และการพจิารณาคุณสมบัติผู้ยื3น
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณกีารกําหนดสิ3งที3มใิช่สาระสําคัญ (ต่อ)

ว214 1.1.3 ห้ามมใิห้กําหนดเงื3อนไขของผู้ยื3นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ดงัต่อไปนี	
        (1) จะต้องเป็นนิติบุคคลที3มผีลประกอบการเป็นกําไร
        (2) จะต้องยื3นใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมมาแสดงตั	งแต่ขณะเข้าเสนอราคา
        (3) ผู้ยื3นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจาํหน่ายและจะต้องมหีนังสือแต่งตั	งตัวแทนจําหน่ายใน
ครุภัณฑ์ประกอบ หรือจะต้องมหีนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายที3ได้รับการ
แต่งตั	งจากผู้ผลิต
1.1.4 การกําหนดผลงาน หากหน่วยงานของรัฐจะกําหนดผลงานก่อสร้าง ให้กําหนดผลงานได้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดยีวกันกับที3จะ
ดาํเนินการ ซึ3งต้องเป็นผลงานในสัญญาเดยีวเท่านั	น และเป็นสัญญาที3ได้ทํางานแล้วเสร็จ มกีารส่ง
มอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 
กค (กวจ) 0405.2/ ว 214 ลงวนัที3 18 พฤษภาคม 2563 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการกําหนดคุณสมบัตขิองผู้ยื3น

ข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุหรือยี3ห้อของพสัดุ และการพจิารณาคุณสมบัติผู้ยื3น
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณกีารกําหนดสิ3งที3มใิช่สาระสําคัญ (ต่อ)

ว214 1.1.5 การกําหนดรายการวสัดุที3จะนํามาใช้ในงานก่อสร้าง
        (1) กรณทีี3มมีาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หรือมมีาตรฐานที3หน่วยงานของรัฐอื3นที3มี
หน้าที3เกี3ยวข้องกําหนดไว้ ก็ให้ระบุมาตรฐานนั	นได้
        (2) กรณวีสัดุยงัไม่ได้กําหนดมาตรฐาน แต่หน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องใช้ ซึ3งเห็นว่ามี
คุณภาพด ีเป็นที3นิยมใช้กัน และมคีวามจําเป็นต้องระบุยี3ห้อวสัดุ ก็ให้ระบุยี3ห้อได้ แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 ยี3ห้อ และให้ถือเป็นหลักการว่าวสัดุที3มคีุณภาพเทียบเท่ากับยี3ห้อที3ระบุก็ให้ใช้ได้ด้วย กรณทีี3
ผู้ยื3นข้อเสนอขอใช้วสัดุที3มคีุณภาพดกีว่า ให้ผู้ยื3นข้อเสนอพสูิจน์ให้เป็นที3เชื3อถือและยอมรับของ
คณะกรรมการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุให้ถือเป็นที3สุดเฉพาะคราวนั	น



หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 
กค (กวจ) 0405.2/ ว 214 ลงวนัที3 18 พฤษภาคม 2563 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการกําหนดคุณสมบัตขิองผู้ยื3น

ข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุหรือยี3ห้อของพสัดุ และการพจิารณาคุณสมบัติผู้ยื3น
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณกีารกําหนดสิ3งที3มใิช่สาระสําคัญ (ต่อ)

ว214 1.2 งานซื	อหรืองานจ้างที3มใิช่งานก่อสร้าง
     1.2.1 การจัดซื	อจัดจ้างพสัดุโดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพสัดุห้ามมใิห้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที3จะซื	อให้ใกล้เคยีงกับยี3ห้อใดยี3ห้อ
หนึ3ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ3งโดยเฉพาะ 
      1.2.2 ห้ามมใิห้กําหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวปี
      1.2.3 การกําหนดเงื3อนไขในการยื3นหนังสือแต่งตั	งตัวแทนจําหน่าย ให้กําหนดว่าต้องได้รับ
การแต่งตั	งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื3น
ขณะเข้าเสนอราคา 
      ในกรณพีสัดุที3จะจดัซื	อมส่ีวนประกอบ ห้ามมใิห้กําหนดเงื3อนไขว่า ผู้ยื3นข้อเสนอจะต้องเป็น
ตัวแทนจําหน่ายและจะต้องมหีนังสือแต่งตั	งตัวแทนจําหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ประกอบของพสัดุนั	น

หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื	อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนที3สุด ที3 
กค (กวจ) 0405.2/ ว 214 ลงวนัที3 18 พฤษภาคม 2563 เรื3อง แนวทางปฏิบัตใินการกําหนดคุณสมบัตขิองผู้ยื3น

ข้อเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุหรือยี3ห้อของพสัดุ และการพจิารณาคุณสมบัติผู้ยื3น
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณกีารกําหนดสิ3งที3มใิช่สาระสําคัญ (ต่อ)

ว214  1.2.4 ในการซื	อหรือจ้างที3มิใช่งานก่อสร้าง มใิห้กําหนดผลงาน แต่หากหน่วยงานของรัฐมคีวามจาํเป็นที3จะต้อง
กําหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณในการจดัซื	อจดัจ้าง
ครั	งนั	น
2. แนวทางการพจิารณาคุณสมบัตขิองผู้ยื3นข้อเสนอกรณีที3ไม่เป็นสาระสําคัญ 
    กรณผีู้ยื3นข้อเสนอได้เสนอรายละเอยีดแตกต่างจากเงื3อนไขที3หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ ดงัต่อไปนี	 ให้ถือเป็น
ความผดิพลาดเพยีงเล็กน้อย และให้พจิารณาผ่อนปรนไม่ตดัสิทธิsผู้ยื3นข้อเสนอรายนั	น
     2.1 ไม่รับรองสําเนาถูกต้อง ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษทั ใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ3ม (ภ.พ. 20) หรือหนังสือรับรองผลงาน
     2.2 ไม่ตดิอากรแสตมป์
     2.3 ไม่ยื3นบัญชีผู้มอีาํนาจควบคุม 
     ทั	งนี	 หากหน่วยงานจะกําหนดเงื3อนไขเพิ3มเตมิให้กําหนดไว้ในแบบเอกสารเชิญชวน ข้อ 3.1 
ส่วนที3 1 และข้อ 3.2 ส่วนที3 2 เท่านั	น 



หนังสือคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูCประกอบการ ด�วนท่ีสุด ท่ี กค (กรท) 
0433.3/ว 173 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกําหนดตัวอย�างหนังสือรับรองผลงาน

ว173

  กําหนดตัวอย�างหนงัสอื
รับรองผลงานก�อสรCางโดย
แยกเป4นกรณีนิติบุคคลเดียว 
และกรณีกิจการร�วมคCา ทั้งนี้ 
ตัวอย�างหนังสอืรับรอง
ผลงานก�อสรCางดังกล�าวใหCใชC
กับสัญญาจCางก�อสรCางที่
หน�วยงานของรัฐลงนาม
ต้ังแต�วันที่พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจCางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใชC 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 181 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง การใชCงานระบบการใหCบริการสอบถามและแจCงปkญหาการใชCงานระบบ e-GP แบบออนไลนZ

ว181



หนังสือกรมบัญชีกลาง ด�วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว1288 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2565 
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกูCสําหรับใชCเป4นเกณฑZในการคํานวณ

ราคากลางงานก�อสรCางและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม�

ว1288

   กรมบัญชีกลางกําหนดประกาศใหCใชCอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูCสําหรับใชCเป4นเกณฑZในการ
คํานวณราคากลางงานก�อสรCางตาม
หลักเกณฑZการคํานวณราคากลางงาน
ก�อสรCาง ท่ีอัตรารCอยละ 5 ต�อปU พรCอมท้ัง
ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม� จนกว�าจะมี
การประกาศเปลีย่นแปลง 

� เรื3อง ข้อหารือการพจิารณาผลงานประเภทเดยีวกัน

ผลงานที3นํามายื3นจึงต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวเท่านั	นและเป็นสัญญาที3ผู้รับจ้างได้ทํางาน
แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ3งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน 
หมายความว่า งานก่อสร้างที3ใช้เทคนิคในการก่อสร้างต้องเหมือนกันของโครงสร้างหลักเป็นประเภทเดียวกัน และ
ลักษณะการใช้งานการก่อสร้างต้องเหมือนกันที3เป็นประเภทเดียวกันกับเอกสารประกวดราคา พจิารณาจาก
องค์ประกอบต่าง  ๆ
   1. ลักษณะของการใช้งานก่อสร้างต้องเหมือนกัน
   2. โครงสร้างหลักของงานก่อสร้างเป็นประเภทเดียวกัน
   3. งานก่อสร้างที3ใช้เทคนิคในการก่อสร้องเหมือนกัน

ข้อควรระวงัเกี3ยวกับการจัดซื	อจัดจ้าง



บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP

การดาํเนินการด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์

•การดาํเนินการจัดซื	อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ตามระเบียบนี	 ด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ

ดาํเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง
ระบบจัดซื	อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ตามวธีิการที3กรมบัญชีกลางกําหนด 
• ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที3จัดพมิพ์จาก

ระบบจัดซื	อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสารประกอบการดาํเนินการจัดซื	อจัดจ้าง



บทบาทผู้ใช้งานในระบบ e-GP

งานด้านพสัดุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที3พสัดุ
- เจ้าหน้าที3พสัดุ

งานด้านพสัดุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที3พสัดุ
- เจ้าหน้าที3พสัดุ

หน่วยงานภาครัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
(ราชการส่วนภูมิภาค คือ ท่าน ผวจ.)

หน่วยจัดซื	อ
- หัวหน้าสํานักงาน

หน่วยงานภาครัฐ
- หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
(ราชการส่วนภูมิภาค คือ ท่าน ผวจ.)

หน่วยจัดซื	อ
- หัวหน้าสํานักงาน

- บันทึกข้อมูลการจดัซื	อจัดจ้างได้- บันทึกข้อมูลการจดัซื	อจัดจ้างได้ - เรียกรายงานได้
- บันทึกข้อมูลการจดัซื	อจัดจ้างไม่ได้
- เรียกรายงานได้
- บันทึกข้อมูลการจดัซื	อจัดจ้างไม่ได้

การลงทะเบียนระบบ e-GP

หัวหน้าเจ้าหน้าที3พสัดุ และหัวหน้าสํานักงาน

เจ้าหน้าที3พสัดุ

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
สํานักงานคลังจงัหวดั

รับรหัสเข้าใช้งาน
ชั3วคราวผ่าน e-mail

First Time Log-in

กรอกข้อมูลหน้าเวบ็
www.grocurement.go.th

ส่งเอกสารให้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที3พสัดุ”

รับรหัสเข้าใช้งาน
ชั3วคราวผ่าน e-mail

First Time Log-in

 โดยต้องมี e-mail ที3สามารถใช้งานได้ และเป็น domain name ของหน่วยงานรัฐ



ส่งเอกสารให้
สํานักงานคลังจงัหวดั

ข้ันตอนการเปล่ียนหัวหน�าเจ�าหน�าที่



ข้ันตอนการเปล่ียนหัวหน�าเจ�าหน�าที่ (ต�อ)

ข้ันตอนการลืมรหัสผ�าน



ข้ันตอนการลืมรหัสผ�าน (ต�อ)

ข้ันตอนการเปล่ียนรหัสผ�าน



ข้ันตอนการเปล่ียนรหัสผ�าน (ต�อ)

สาธิต
การฝึกปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง



การจัดทําโครงการในระบบ e-GP
วิธีเฉพาะเจาะจง 

1 2

เขCาเว็บไซตZ http://www.gprocurement.go.th

เพ่ิมโครงการ



1 2

ขCอมูลโครงการ

1

2

เง่ือนไขการจัดซ้ือจัดจCาง



1 2



เพ่ิมรายการซ้ือสินคCาหรือบริการ

4

5

1

2

3







1

2
3

1

2 3

4

5 6

7



1

2

1

2



1

2



จัดทํารายงานขอซ้ือขอจCางและแต�งต้ังคณะกรรมการ

จัดทํารายงานขอซ้ือขอจCาง



1

2

3

4

1

2



1

2

3
4

1 2



ตัวอย�างรายงานขอซ้ือขอจCาง



1

2

3 4



จัดทําร�างเอกสารและหนังสือเชิญชวน





1 2







รายช่ือผูCเสนอราคาและผลการพิจารณา



1

2

3



1 2



จัดทําและประกาศ ผูCชนะการเสนอราคา



1

2 3



1

2









1

2

1 2





1 2



1 2



1

2

3

4

5 6





เสนอหัวหนCาอนุมัติ



หัวหนCาประกาศผูCชนะการเสนอราคาข้ึนเว็บไซตZ

ตัวอย�างหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจCาง



ตัวอย�างคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ

ตัวอย�างร�างประกาศผูCชนะการเสนอราคา





จัดทําร�างสัญญา



เลือก สัญญาหรือขCอตกลง

1

2



1

2

3

1

2

3
4 5



1

2
3

1

2

3



การจัดทําสัญญา กรณีเบิกจ�ายเงินผ�านระบบ New GFMIS Thai

สร#างข#อมูลหลักผู#ขาย

จัดทําร�างสัญญา

ระบุเลขท่ีบัญชีของคู�สัญญา
(กรณีคู�สัญญาเป0นหน�วยงานของรัฐ ระบุรหัส

หน�วยเบิกจ�าย)

ตรวจสอบข#อมูลหลักผู#ขาย

สร#าง PO
ลงนามในสัญญา

ประกาศข#อมูลสาระสําคัญในสัญญา

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและ
จัดทําสัญญา



การประกาศเผยแพร�สาระสําคัญของสัญญาหรือข#อตกลง

มาตรา 98 ให
หน�วยงานของรัฐประกาศเผยแพร�สาระสําคัญ
ของสัญญาหรือข
อตกลงที่ได
ลงนามแล
ว รวมทั้งการแก
ไข
เปล่ียนแปลงสัญญาหรือข
อตกลงในระบบเครือข�ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน�วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ,และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ
างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศข#อมูลสาระสําคัญในสัญญา

การบริหารสัญญา กรณีเบิกจ�ายเงินผ�านระบบ New GFMIS Thai

สร#าง PO บันทึกส�งมอบงาน

บันทึกการเบิกจ�ายเงิน

ตั้งขอเบิกจ�าย (ขบ.)

บันทึกตรวจรับพัสดุตรวจรับ (เฉพาะ บส.01)

เบิกจ�าย



1

2

3

4



1
2



1

2

3







ขCอมูลสาระสําคัญในสัญญา



ส�งเอกสารให#เขต 
เพ่ือทํา PO ในระบบ 
New GFMIS Thai 
เป0นการจองเงิน

งบประมาณ



บริหารสัญญา







1

2

1

2

3



1

2





1

2



1

2



ใบตรวจรับการจัดซ้ือจัดจCาง







1

2

3





บันทึกครบท้ัง 8 ข้ันตอน



207

สํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท' : 045-611575, 088-5863730, 
             088-5860831, 088-5860832

โทรสาร : 045-613185

E-mail : ssk@cgd.go.th

Facebook : สํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ




