
การจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



การจัดซือ้จัดจ้าง
“การด าเนินการเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่พสัดุ”

ซ้ือ

จ้าง เช่า แลก
เปลีย่น

นิติกรรม
อ่ืน



“พสัดุ”

สินคา้

งานจา้ง

ก่อสรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบหรือ

ควบคุมงาน

งานจา้ง

ที่ปรึกษา

งานบริการ

(พ.ร.บ. มาตรา 4)

3



วสัดุ

ครุภณัฑ์

ท่ีดินสิง่ปลูกสรา้ง

ทรพัยสิ์น

อ่ืนใด “สินคา้”
(พ.ร.บ. มาตรา 4)

ตามหนงัสือ ท่ี นร 0704/ว 37
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจดัเป็น
วสัดแุละครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ



เช่น อาคารทีท่ าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนาม

กฬีา เสาธง ร้ัว ฯ

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การระบายน า้ 
การขนส่งทางท่อ ทางน า้
ทางบก ทางอากาศ ทางราง

งานก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค
การซ่อมแซม ต่อเติม
ปรับปรุง ร้ือถอน ฯ

งานก่อสร้าง
(พ.ร.บ. มาตรา 4)



กรณมูีลค่างานก่อสร้างน้อยกว่าครุภณัฑ์ (ขดั ม. 4)



กรณมูีลค่างานก่อสร้างน้อยกว่าครุภณัฑ์ (ขดั ม. 4)



กรณมูีลค่างานก่อสร้างน้อยกว่าครุภณัฑ์ (ขดั ม. 4)



งานจา้งบริการ
งานจา้งเหมา

บริการ

งานจา้งท าของ

การรบัขน

ตามประมวล

กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

“งานบริการ”

พ.ร.บ.

มาตรา 4



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอได้
ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

กรณทีี่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีี่ไม่มีราคาตาม (1)  (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) 
➢ จะใช้ราคาใดให้ค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

พ.ร.บ.
มาตรา 4

ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็น
ฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ ผู้ ย่ืนเสนอ
ราคาได้ย่ืนเสนอไว้ ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้าง
ได้จริง หากการก าหนดราคากลางเป็นไป
โ ด ย ถู ก ต้ อ ง ค รบ ถ้ วนต ามหลั ก เ กณ ฑ์
การก าหนดราคากลาง หน่วยงานของรัฐ
ก็ควรที่ จะ รับราคาที่ ต ่ าก ว่าห รือ เ ท่ ากับ
ร า ค า ก ล า ง  ซ่ึ ง เ ป็ น ร า ค า เ ห ม า ะ ส ม 
กรณีที่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอราคาสูงกว่า
ราคากลาง หน่วยงานของรัฐจึงควรทบทวน
ร า ค า ก ล า ง ใ ห ม่  ห า ก มี ก า ร ท บ ท ว น
ราคากลางแล้ว ราคากลางใหม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซ้ือหรือจ้าง หน่วยงานของรัฐย่อมต้อง
ขออนุมัตต่ิอผู้มีอ านาจต่อไป

(1) ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิ

ของกรมบัญชีกลาง

(4) สืบราคา
จากท้องตลาด

(5) ราคาทีเ่คยซ้ือ
หรือจ้างคร้ังหลงัสุด

ภายใน 2 ปีงบประมาณ

(3) ราคามาตรฐาน
ของส านักงบประมาณ
หรือหน่วยงานอ่ืน

(6) ราคาตามหลกัเกณฑ์อ่ืน
ของหน่วยงานของรัฐ

แนววนิิจฉัย ??



แนวทาง
การเปิดเผย
ราคากลาง

• พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 62 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด”

• กรมบัญชีก ล า ง ได้ ม ีหนัง สื อ แจ้ ง เ ว ียน แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562



การสืบราคาจากท้องตลาด



การสืบราคาจากท้องตลาด



การสืบราคาจากท้องตลาด



การสืบราคาจากท้องตลาด



การสืบราคาจากท้องตลาด



การสืบราคาจากท้องตลาด



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

มาตรา 8
หลกัการจดัซ้ือจดัจ้าง

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขนั
อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพยีงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ

วางแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง
มีการก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
และมีการประเมินผล

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพ่ือการตรวจสอบ

มีคุณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน

และมีราคาเหมาะสม



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะท าการจัดซือ้จัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใด
รายหน่ึงโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงคน้ั์นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็
ใหร้ะบุยีห่อ้น้ันได้

มาตรา 9
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ



การก าหนดให้ส่งตัวอย่าง
กรณีที่ 1



การก าหนดให้ส่งตัวอย่าง
กรณีที่ 1



การก าหนดให้ส่งตัวอย่าง

กรณีที่ 1



การก าหนดให้ส่งตัวอย่าง

กรณีที่ 2



การก าหนดให้ส่งตัวอย่าง

กรณีที่ 2



การก าหนดให้ส่งตัวอย่าง

กรณีที่ 2



การก าหนดให้ส่งตัวอย่าง
กรณีที่ 2



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)



การก าหนดเง่ือนไขใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง 
(ขดักบั ม. 9)



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนด TOR ผดิพลาด

กรณีที่ 1



การก าหนด TOR ผดิพลาด

กรณีที่ 1



การก าหนด TOR ผดิพลาด

กรณีที่ 1



การก าหนด TOR ผดิพลาด

กรณีที่ ๒



การก าหนด TOR ผดิพลาด

กรณีที่ ๒



การก าหนด TOR ผดิพลาด

กรณีที่ ๒



การก าหนด TOR ผดิพลาด

กรณีที่ ๒



การก าหนดการรับประกนัจากผู้ผลติ



การก าหนดการรับประกนัจากผู้ผลติ



การก าหนดการรับประกนัจากผู้ผลติ



การก าหนดการรับประกนัจากผู้ผลติ



การก าหนดการรับประกนัจากผู้ผลติ



การตรวจรับพสัดุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท)

ขั้นตอน
การซ้ือหรือจ้าง



การแบ่งซ้ือแบ่งจา้ง

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 20
“การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ในคร้ังเดียวกันเพ่ือให้วิธีการซ้ือหรือจ้างหรืออ านาจในการส่ังซ้ือ
ส่ังจ้างเปลีย่นแปลงไป จะกระท ามิได้

กรณี ใดจะเ ป็นการแบ่ง ซ้ือหรือแบ่ง จ้าง ให้พิจารณาถึ ง
วัตถุประสงค์ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันและความคุ้มค่าของ
ทางราชการเป็นส าคญั”



แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย

การจะพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้  กล่าวคือ 
มีการแบ่งวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ในคร้ังเดียวกนัออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น ท าให้

(1) วธีิการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป 
เช่น วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างซ่ึงจะต้องด าเนินการโดยการเชิญชวนทั่วไปแล้วไปด าเนิ นการ

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ

(2) อ านาจในการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป 
เช่น แบ่งวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างแล้ว วิธีการซ้ือหรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยังคงเป็น วิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่อ านาจส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง ในแต่ละคร้ังเปลี่ยนจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
มาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น



แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย (ต่อ)

ทั้งนี ้การแบ่งวงเงินในการซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดียวกนัออกเป็นส่วน ๆ ซ่ึงมีผลท าให้การซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลง
ไปนี้ หรือมีผลท าให้อ านาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ จะต้องพิจารณาในขณะที่ เร่ิมด าเนินการจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง มิใช่พจิารณาจากผลของการด าเนินการ

(3) ค าว่า “ในคร้ังเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหน่ึง น้ัน มุ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุ
ควรจะจัดซ้ือหรือจัดจ้างคร้ังเดียว ดังน้ัน กรณีการได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในคร้ังเดียวกัน 
หากไม่มีเหตุผลประการใด ทีท่ าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการในคร้ังเดียวกนัได้แล้ว

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้ แยก
การด าเนินการจนมีผลท าให้วิธีการซ้ือหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือให้อ านาจส่ั งซ้ือหรือส่ังจ้าง
เปลีย่นแปลงไป กรณจีะเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ 



แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย (ต่อ)



แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย (ต่อ)



❖ ในการจา้งก่อสรา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะ

หนึ่ง หรือมอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการ

งานก่อสรา้ง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้งก็ได้

การจดัท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 

หรือแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 21)

❖ ในการซ้ือหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสรา้ง ให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที่หรือบุคคลใดบุคคล

หนึง่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะ

ซ้ือหรือจา้ง  รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

❖ องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชมุของคณะกรรมการตามขอ้นี้  

ใหเ้ป็นไปตามที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 1



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน
กรณีที่ 1



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน
กรณีที่ 1



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 2
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กรณีที่ 2



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 2



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 2



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 2



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 3



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 3



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 3



การก าหนด TOR ไม่ชัดเจน

กรณีที่ 3



การพจิารณานอกเหนือจาก TOR



การพจิารณานอกเหนือจาก TOR



การพจิารณานอกเหนือจาก TOR



การพจิารณานอกเหนือจาก TOR



การพจิารณานอกเหนือจาก TOR



การพจิารณานอกเหนือจาก TOR



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนดยีห้่อ



การก าหนดให้ย่ืนหนังสือรับรอง MIT
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การก าหนดให้ย่ืนหนังสือรับรอง MIT



การก าหนดให้ย่ืนหนังสือรับรอง MIT



บัญชีนวตักรรม



บัญชีนวตักรรม



บัญชีนวตักรรม



บัญชีนวตักรรม



เกณฑใ์นการพจิารณา

• เกณฑ์ราคา
• เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (เกณฑ์คุณภาพ)
(Price Performance)



หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

(พ.ร.บ. มาตรา 65)

การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ห รือวิ ธี คั ด เ ลือก ใ ห้ค า นึ งถึ งประโยช น์สาธารณะและ
วัตถุประสงค์การใช้งานค านึงถึงเกณฑ์ราคา และ เกณฑ์อ่ืน 
ประกอบด้วย ดังนี้

1. ต้นทุนของพสัดุตลอดอายุการใช้งาน
2. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ
3. บริการหลงัขาย
4. พสัดุทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
7. เกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

แนววนิิจฉัย ??
การก าหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา 65 

ในงานซ้ือหรืองานจ้าง หน่วยงานของรัฐต้อง
ก าหนดเลือกใช้เกณฑ์ตาม มาตรา 65 (1) (2) (3) 
(4) (5) (6) และ (7) โดยหน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เ กณฑ์ ใด เกณฑ์ห น่ึ งห รือหลาย เกณฑ์ก็ ไ ด้ 
ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน ้าหนัก
ของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน โดยให้สอดคล้อง
โดยตรงกับงานที่ได้ก าหนดในร่างขอบเขตงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง



เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ (ระเบยีบฯ ขอ้ 83)

 การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความ
ต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว

• สามารถใช้เกณฑ์ราคา
• ผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุดเป็นผู้ชนะ

 การซ้ือหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มี เทคโนโลยี สูง 
หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็น ต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดี
ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐน้ัน และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

• สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนตาม มาตรา 65
วรรคหน่ึง
• ผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน 
ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

 การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่
จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืน
ข้อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุ
ให้มีปัญหาในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

• ให้ก าหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก
• ให้พิจารณาคัด เ ลือก ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่มี คุณสมบัติ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้คะแนน
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด
• แล้วให้ด าเนินการตาม 1 หรือ 2 ต่อไป



การจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) 
หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

ผลของการจัดท าขอบเขตของงาน

หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ ?

1

2

3

4

จัดท าเม่ือใด ?

ใครมีหน้าทีจ่ัดท า ?

จัดท าอย่างไร ?



แต่งตั้ง / มอบหมาย

คณะกรรมการ

เจา้หนา้ที่ 

บุคคลใดบุคคลหนึง่

o การซ้ือหรือจา้งทัว่ไป

• ระเบียบฯ ขอ้ 21 วรรคหนึง่

• จดัท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม

o การจา้งท่ีปรึกษา

• ระเบียบฯ ขอ้ 103 วรรคหนึง่

• จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งท่ีปรึกษา
• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

o การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

• ระเบียบฯ ขอ้ 139 วรรคหนึง่

• จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสรา้ง

• ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

การจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) 

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



การไม่ก าหนด TOR ตามข้อ 21



การไม่ก าหนด TOR ตามข้อ 21
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การไม่ก าหนด TOR ตามข้อ 21



การไม่ก าหนด TOR ตามข้อ 21



คณุสมบติั
ผูเ้สนอราคา

เงื่อนไข
ในการจดัซ้ือ

จดัจ้าง
ราคากลาง

งานซ้ือ : รายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะ 

งานจ้าง :
ขอบเขตของงาน

งานก่อสร้าง : แบบรปู
รายการละเอียด

พสัด/ุบริการ 
ท่ีมีคณุภาพ

คู่สญัญา
ท่ีมีศกัยภาพ

ประโยชน์สงูสดุ
ท่ีราชการ
จะได้รบั

ราชการ
ไม่ซ้ือ/จ้าง

ราคาสงูเกินจริง

➢ สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผูใ้ช้ /
ไม่เกินความจ าเป็น

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

ให้อธิบายความให้ชดัเจน / มีความยืดหยุ่น
➢ ก าหนดให้ผูเ้สนอราคายืน่เอกสารส าหรบัใช้ในการตรวจสอบ

ให้ครบถ้วน

▪ ถกูต้องตามมาตรา 4 
นิยามค าว่า “ราคากลาง” 
แห่งพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจ้างฯ

การจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) 

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอ

กรณีงานจา้งก่อสรา้ง ใหห้น่วยงานของรฐั ก าหนดคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตามแบบ
ประกาศและเอกสารเชญิชวนตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ส าหรบัวธิคีดัเลอืก
หรอืวธิเีฉพาะเจาะจง ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตามแบบ
ดงักลา่ว โดยอนโุลม

การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอในงานจา้งกอ่สรา้งทีม่วีงเงนิต ัง้แต ่๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป 
ใหก้ าหนดวา่ตอ้งเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย

หลกัการในการก าหนด TOR

งานจา้งกอ่สรา้งและการก าหนดรายการวสัดมุาใชใ้นงานกอ่สรา้ง

จะตอ้งเป็นนติบิคุคลทีม่ผีลประกอบการเป็นก าไร

จะตอ้งยืน่ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม มาแสดงต ัง้แตข่ณะเขา้เสนอราคา

ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายและจะตอ้งมหีนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนจ าหน่ายใน
ครภุณัฑป์ระกอบ เชน่ เครือ่งปรบัอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ เป็นตน้ หรอืจะตอ้ง
มหีนงัสอืรบัรองอะไหลจ่ากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหนา่ยทีไ่ตร้บัการแตง่ต ัง้จากผูผ้ลติ

หา้มมใิหก้ าหนดเงือ่นไขของผูย้ ืน่ขอ้เสนอในงานจา้ง ดงัตอ่ไปนี้



การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอ

การก าหนดผลงาน หากหนว่ยงานของรฐัจะก าหนดผลงานกอ่สรา้งใหก้ าหนดผลงานไดไ้มเ่กนิ
รอ้ยละ ๕๐ ของวงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิทีป่ระมาณการทีจ่ะจา้งกอ่สรา้งในคร ัง้น ัน้และเป็น
ผลงานการกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีจ่ะด าเนนิการจดัจา้งกอ่สรา้ง ซึง่ผลงานดงักล่าว
ของผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผลงานในสญัญาเดยีวเทา่น ัน้ และเป็นสญัญาทีผู่ร้บัจา้งไดท้ างานแลว้เสร็จ
ตามสญัญา ซึง่ไดม้กีารสง่มอบงานและตรวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้

การก าหนดรายการวสัดทุีจ่ะน ามาใซใ้นงานกอ่สรา้ง เขน่ ส ีกระเบือ้ง ยางวสัดฝุ้าเพดาน สขุภณัฑ ์
เป็นตน้

หลกัการในการก าหนด TOR

งานจา้งกอ่สรา้งและการก าหนดรายการวสัดมุาใชใ้นงานกอ่สรา้ง

กรณีทีม่มีาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรอืมมีาตรฐานทีห่นว่ยงานของรฐัอืน่ทีม่หีนา้ที่
เกีย่วขอ้งก าหนดไว ้ก็ใหร้ะบมุาตรฐานน ัน้ไต้

กรณีทีว่สัดยุงัไมไ่ดก้ าหนดมาตรฐานตาม (๑) แตห่นว่ยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุ
ซึง่เห็นวา่มคีณุภาพด ีเป็นทนยิมใชก้นัในขณะน ัน้ และมคีวามจ าเป็นตอ้งระบยุ ีห่อ้วสัดก็ุให้
ระบชุือ่ย ีห่อ้วสัดไุด ้แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ ๓ ยีห่อ้ และใหถ้อืเป็นหลกัการวา่วสัดทุ ีม่คีณุภาพ
เทยีบเทา่กบัยีห่อ้ทีร่ะบก็ุใหไ้ซไตด้ว้ย



การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอ

การจดัซือ้จดัจา้งพสัดโุดยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์ในการก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุ ีจ่ะ
ท าการจดัซือ้จดัจา้ง หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุจีะซือ้ใหใ้กลเ้คยีงกบั
ยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึง่ หรอืของผูข้ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ

การก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของงานซือ้ หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดเจาะจง
แหลง่ประเทศผูผ้ลติหรอืทวปี

หลกัการในการก าหนด TOR

งานซือ้หรอืงานจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง

กรณีทีห่นว่ยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นตอ้งก าหนดเงือ่นไขในการยืน่หนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนจ าหนา่ยของ
พสัดทุ ีจ่ะจดัซือ้ ใหก้ าหนดวา่ ตอ้งไตร้บัการแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหนา่ย
จากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศไทย โดยใหย้ืน่ขณะเขา้เสนอราคา

ในกรณีพสัดทุ ีจ่ะจดัซือ้มสีว่นประกอบหรอือปุกรณ์ประกอบ หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดเงือ่นไข
วา่ ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตองเป็นตวัแทนจ าหนา่ยและจะตอ้งมหีนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนจ าหนา่ยในสว่นประกอบ
หรอือปุกรณ์ประกอบของพสัดนุ ัน้

หา้มมใิหก้ าหนดผลงานในงานซือ้หรอืงานจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง แตห่ากหนว่ยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งก าหนดผลงาน ใหห้นว่ยงานของรฐัก าหนดผลงานไตไ้มเ่กนิรอ้ยละ ๕๐ ของวงเงนิงบประมาณ หรอื
วงเงนิทีป่ระมาณการทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้งในคร ัง้น ัน้



การพจิารณาคณุสมบตัขิอง
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอกรณีทีไ่มเ่ป็นสาระส าคญั

กรณีทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอไตเ้สนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้น
ประกาศและเอกสารเชญิขวน หรอืหนงัสอืเชญิซวน ดงัต่อไปนี ้ใหถ้อืเป็นความผดิพลาดเพยีงเล็กนอ้ยและ
ใหพ้จิารณาผอ่นปรนโดยไมด่ดัสทิธิผ์ูย้ ืน่ขอ้เสนอรายน ัน้

ผูย้ ืน่ขอ้เสนอไมรบัรองส าเนาถกูตอ้งในหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล ใบส าคญั
แสดงการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นบรษิทั ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภ.พ. ๒๐) หรอืหนงัสอืรบัรองผลงาน

หลกัการในการก าหนด TOR

งานซือ้หรอืงานจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้ง

ผูย้ ืน่ขอ้เสนอไมต่ดิอากรแสตมบ ีตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาหรอืหนงัสอืเชญิซวน 
รวมไปถงึเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ ทีม่เีง ือ่นไขก าหนดใหย้ืน่มาพรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอและเอกสารดงักลา่ว
จะตอ้งปิดอากรแสตมบตีามกฎหมาย

หนว่ยงานของรฐัก าหนดใหย้ืน่บญัชผีูม้อี านาจควบคมุ (ถา้ม)ี แตผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอไมม่ผีูม้อี านาจควบคมุ 
การทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอไมย่ืน่บญัชผีูม้อี านาจควบคมุจงึไมผ่ดิเง ือ่นไขตามทีห่นว่ยงานของรฐัก าหนด 

หากหนว่ยงานของรฐัจะก าหนดใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่เอกสารใดเพือ่ประกอบการพจิารณาผลวธิี
ประกาศเชิญขวนท ัว่ไป หน่วยงานของรฐัตอ้งก าหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเตมิไว้ในแบบเอกสารเชญิซวนที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ 1 ในขอ้ 3.1 สว่นที ่1 หรอืขอ้ 3.2 สว่นที ่2 เทา่น ัน้ รวมท ัง้ให้
ถอืปฏบิตักิบัวธิคีดัเสอืกโดยอนโุลมดว้ย



กรณีหนว่ยงานของรฐัก าหนดเกณฑก์ารพจิารณาโดยใช้

เกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

หลกัการในการก าหนด TOR

1. การก าหนดรา่งขอบเขตของงาน (TOR) และการก าหนดเกณฑก์ารใหน้ า้หนกัคะแนน

➢ ก าหนดเกณฑค์ณุภาพตามมาตรา 65 วรรคหนึง่ แหง่พระราชบญัญตัฯิ โดยตอ้งเลอืกเกณฑอ์ืน่ประกอบกบัเกณฑ์

ราคา ซึง่เกณฑค์ณุภาพอาจประกอบดว้ย ตน้ทนุของพสัดนุ ัน้ตลอดอายกุารใชง้าน มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร 

บรกิารหลงัการขาย ขอ้เสนอดา้นเทคนคิหรอืขอ้เสนออืน่ เป็นตน้ ท ัง้นี ้เกณฑค์ณุภาพจะตอ้งมเีกณฑข์อ้เสนอดา้น

เทคนคิประกอบดว้ยทกุคร ัง้ และใหก้ าหนดน า้หนกัการใหค้ะแนนเกณฑข์อ้เสนอดา้นเทคนคิมากทีส่ดุ

➢ ก าหนดสดัสว่นของน า้หนกัในการใหค้ะแนนเพือ่ใชใ้นการประเมนิการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอระหวา่งเกณฑ์

ราคากบัเกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 1.

➢ ก าหนดเกณฑก์ารพจิารณายอ่ยของแตล่ะเกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 1.  พรอ้มท ัง้ก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาการ

ใหค้ะแนนและวธิกีารประเมนิหรอืวธิกีารใหค้ะแนนของแตล่ะเกณฑย์อ่ยใหช้ดัเจน
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➢ เอกสารทีใ่ชเ้พือ่ประกอบในหนว่ยงานของรฐัตอ้งก าหนดเป็นเงือ่นไขเพิม่เตมิไว้

ในแบบเอกสารเชญิชวนทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนดในขอ้ 3.1 สว่นที ่1 

หรอืขอ้ 3.2 สว่นที ่2 เทา่น ัน้การประเมนิการคะแนน รวมท ัง้ใหถ้อืปฏบิตักิบัวธิ ี

คดัเลอืกโดยอนโุลมดว้ย

2. การจดัท าเอกสาร

เชญิชวนหรอืหนงัสอื

เชญิชวน



ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

❖ 1. ใหก้ าหนดสดัสว่นของน า้หนกัในการใหค้ะแนนระหวา่งเกณฑร์าคาและเกณฑอ์ืน่เพือ่ใชใ้น
การประเมนิการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

ตวัอยา่งเชน่ - เกณฑร์าคา ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ 60

- เกณฑอ์ืน่ ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ 40

❖ 2. เกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 1 ใหพ้จิารณาเลอืกเกณฑค์ณุภาพหลกัซึง่อาจประกอบดว้ย ตน้ทนุ
ของพสัดนุ ัน้ตลอดอายกุารใชง้าน มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร บรกิารหลงัการขาย ขอ้เสนอดา้น
เทคนคิหรอืขอ้เสนออืน่ เป็นตน้ โดยเกณฑค์ณุภาพหลกัจะตอ้งมเีกณฑข์อ้เสนอดา้นเทคนคิ
ประกอบดว้ยทกุคร ัง้ และใหก้ าหนดน า้หนกัการใหค้ะแนนเกณฑข์อ้เสนอดา้นเทคนคิมากทีสุ่ด 

ตวัอยา่งเชน่ เกณฑอ์ืน่ ประกอบดว้ย

- ขอ้เสนอดา้นเทคนคิ ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ   30

- บรกิารหลงัการขาย ก าหนดน า้หนกัรอ้ยละ   10

รวมเทา่กบั รอ้ยละ 40

หลกัการในการก าหนด TOR
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ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

❖ 3. ใหก้ าหนดเกณฑก์ารพจิารณายอ่ยในการใหค้ะแนนของแตล่ะเกณฑค์ณุภาพตามขอ้ 2 พรอ้มท ัง้
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนและวธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนนของแตล่ะเกณฑย์อ่ยดว้ย  

ตวัอยา่งเชน่ ขอ้เสนอดา้นเทคนคิ (กรณีการจดัซือ้เครือ่งเอกซเ์รยส์นิคา้) (น า้หนกัรอ้ยละ 30) 
ประกอบดว้ย

(1) คณุภาพประสทิธภิาพของระบบตรวจสอบ  รอ้ยละ 20

(1.1) ความสามารถในการทะลทุะลวง รอ้ยละ 10

(1.2) ความสามารถในการแยกเห็น รอ้ยละ 5

(1.3) ความสามารถในการตรวจพบ รอ้ยละ 5

(2) ปรมิาณการตรวจหวงัผล รอ้ยละ 10

หลกัการในการก าหนด TOR
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คณุภาพประสทิธภิาพของระบบตรวจสอบ ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 20

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน
พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

1. ความสามารถในการทะลทุะลวง ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 10 มี
ความสามารถในการทะลทุะลวงแผน่เหล็กหนาได ้โดยมคีา่อา้งองิใน
การใหค้ะแนน ดงันี้

ความสามารถ คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 321 - 330 มลิลเิมตร 25  คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 331 - 340 มลิลเิมตร 50 คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 341 - 350 มลิลเิมตร 75 คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้มากกว่า 350 มลิลเิมตรขึน้ไป 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่
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2. ความสามารถในการแยกเห็น ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 5 มคีวามสามารถ
ในการแยกเห็นระยะหา่งระหวา่งเสน้ลวดทีว่างขนานกนั 
โดยความสามารถในการแยกเห็นในคา่อา้งองิในการใหค้ะแนน ดงันี้

ความสามารถ คะแนน

ค่าอ้างองิระยะห่างในแนวนอน 4 มลิลเิมตร 
และในแนวตั้ง 3 มลิลเิมตร

20 คะแนน

ค่าอ้างองิระยะห่างในแนวนอน 5 มลิลเิมตร 
และในแนวตั้ง 4 มลิลเิมตร

60 คะแนน

ค่าอ้างองิระยะห่างในแนวนอนมากกว่า 5 มลิลเิมตรขึน้ไป 
และในแนวตั้งมากกว่า 4 มลิลเิมตรขึน้ไป

100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่
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3. ความสามารถในการตรวจพบ ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 5 มคีวามสามารถใน
การตรวจพบลวดเหล็ก โดยมคีา่อา้งองิทีม่ขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางในการให้

คะแนน ดงันี้

ความสามารถ คะแนน
ค่าอ้างองิทีข่นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3  มลิลเิมตร 20 คะแนน
ค่าอ้างองิทีข่นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4  มลิลเิมตร 60 คะแนน
ค่าอ้างองิทีข่นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5  มลิลเิมตรขึน้ไป 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่
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ปรมิาณการตรวจหวงัผล ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 10

- ระบบมคีวามสามารถในการตรวจสอบรถบรรทกุคอนเทนเนอรส์นิคา้ 
จ านวนเทีย่ว/ช ัว่โมง ในการใหค้ะแนน ดงันี้

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน
พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

ความสามารถ คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 151 – 160 เทีย่ว/ช่ัวโมง 20 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 161 – 170 เทีย่ว/ช่ัวโมง 40 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 171 – 180 เทีย่ว/ช่ัวโมง 60 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 181 – 190 เทีย่ว/ช่ัวโมง 80 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามากกว่า 190 เทีย่ว/ช่ัวโมง 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198



บรกิารหลงัการขาย (น า้หนกัรอ้ยละ 10) ประกอบดว้ย

❖ 1. แผนเพือ่การซอ่มบ ารงุหลงัการรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่ง รอ้ยละ 5 โดยใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอน าเสนอ 
ดงันี ้

1.1 แผนการส ารองอะไหลเ่พือ่การบ ารงุรกัษาตลอดระยะเวลารบัประกนั  

1.2 รายชือ่ของตวัแทนผูใ้หบ้รกิารซอ่มบ ารงุ  

1.3 รายชือ่ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารหลงัการขายและตวัแทนจ าหนา่ยอปุกรณ์และอะไหล ่ทีอ่ยูท่ ัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

เง่ือนไข คะแนน
ย่ืน 1 ข้อ 35 คะแนน
ย่ืน 2 ข้อ 70 คะแนน
ย่ืน 3 ข้อ 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198



111

❖ 2. ระยะเวลาการรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่ง ใหน้ า้หนกัรอ้ยละ 5
โดยพจิารณาจากระยะเวลา ดงันี้

วธิกีารประเมนิหรอืการใหค้ะแนน
พจิารณาใหค้ะแนนจากเอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอยืน่มา

เง่ือนไข คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 3 ปี 25 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 4 ปี 50 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 5 ปี 75 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 100 คะแนน

หลกัการในการก าหนด TOR

ตวัอยา่ง
การจดัท ารา่งขอบเขตของงานในสว่นการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่

ว 198



แนวทางปฏิบัติในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน
กรณหีน่วยงานของรัฐก าหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ  

ว 989



ความเป็นมา

1. ตามระเบยีบฯ ข้อ 83 ได้ก าหนดเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ โดยก าหนดกรณ ี
(1) การใช้เกณฑ์ราคาส าหรับการซ้ือหรือจ้างทีม่กีารก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีเ่ป็นมาตรฐาน 

และมคุีณภาพดเีพยีงพ่อต่อความต้องการใช้งาน
(2) การใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนส าหรับการซ้ือหรือจ้างทีม่คีวามซับซ้อน มเีทคโนโลยสูีง

หรือมเีทคนิคเฉพาะ จ าเป็นต้องคดัเลือกพสัดุมคุีณภาพดตีามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ  โดยพจิารณาคดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอทีม่คุีณภาพและคุณสมบตัิถูกต้อง ครบถ้วน และได้คะแนนรวม
สูงสุด เป็นผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคดัเลือก

(3) การให้ผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขนักนัในด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยทีีไ่ม่เหมือนกนั 
แต่อยู่ในวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายเดยีวกนั แล้วจึงพจิารณาคดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอตามเกณฑ์ (1) หรือ (2) 
ต่อไป  

ว 989



ความเป็นมา

3. เน่ืองจากปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐก าหนดเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการไม่มีความชัดเจน 
ท าใหเ้กิดปัญหาในการอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเกณฑใ์นการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน
พิจารณาวา่ หน่วยงานของรัฐด าเนินการไม่ถูกตอ้ง และตอ้งยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งในคร้ังนั้น เพื่อไปก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา
ใหช้ดัเจน เน่ืองจากขดักบัหลกัการตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบญัญติัฯ

2. คณะกรรมการวินิจฉัยได้ก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการจดัท าร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐก าหนด
เกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน เพื่อคัดเลือกผูช้นะการยื่นข้อเสนอ แต่ในการก าหนดเง่ือนไข
ในการจดัท าเอกสารประกวดราคาหรือหนงัสือเชิญชวน หน่วยงานของรัฐก าหนดเพียงเกณฑ์คุณภาพหลกั โดยมิไดก้ าหนด
เกณฑ์ย่อยของแต่ละเกณฑ์คุณภาพหลัก ให้ผู ้ยื่นข้อเสนอทราบตั้ งแต่ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน 
(ตามหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 198 
ลงวนัท่ี 8 เมษายน 2564 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาโดยใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น)

ว 989



การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ 

1. การก าหนดร่างขอบเขตของงาน และก าหนดเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ 
โดยหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดเกณฑ์ ดงันี้

1.1 ก าหนดเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 83 หรือ

1.2 ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ ตามแนวทางดงัต่อไปนี้

หน่วยงานของรัฐก าหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพ โดยก าหนดสัดส่วนของน ้าหนัก
ในการให้คะแนน เพ่ือใช้ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ในแต่ละเกณฑ์
ด้านคุณภาพ ร้อยละ 100

ก าหนดเกณฑ์ย่อยของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ โดยให้หน่วยงานของรัฐก าหนดสัดส่วน
ของน ้ าหนักในการ ใ ห้คะแนนและก าหนดคะแนนขั้ นต ่ าของแ ต่ละ เกณฑ์ ย่อย 
ซ่ึงผู้ย่ืนข้อเสนอต้องผ่านคะแนนขั้นต ่าของแต่ละเกณฑ์ย่อยตามที่ก าหนด และเม่ือรวม
คะแนนทั้งหมดแล้วคะแนนรวมต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
หรือผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐก าหนด

เม่ือหน่วยงานของรัฐคัดเ ลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคดัเลือกผู้ที่เสนอราคาต ่าสุดเป็นผู้ชนะ
หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนตามมาตรา 65 
วรรคหน่ึง ในการพจิารณาคดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะหรือเป็น
ผู้ได้รับการคดัเลือก กไ็ด้ โดยให้จดัเรียงล าดบั ไม่เกนิ 3 ราย

ว 989



2. การจัดท าเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

ให้น าไปใช้กบัวธีิคดัเลือกโดยอนุโลมด้วย

เอกสารที่ใช้เ พ่ือประกอบในการประเมินการให้คะแนน หน่วยงานของรัฐต้อง ก าหนด
เป็นเง่ือนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนในการจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดในข้อ 3.1
ส่วนที ่1 หรือข้อ 3.2 ส่วนที ่2 เท่าน้ัน

ว 989



การจัดท าร่างขอบเขตของงานและการก าหนดเกณฑ์การให้น า้หนักคะแนน
และตารางผลการพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ

ตัวอย่าง

การน าเสนอด้านคุณภาพ

1.  การออกแบบแผนผงังานภาพรวม รูปแบบ Theme การจัดงาน
2.  แนวคดิและรูปแบบในพธีิเปิดงาน
3.  การจัดกจิกรรมอ่ืนที่สนับสนุนการจัดงานในพธีิเปิด
4.  แผนกลยุทธ์การส่ือสาร โดยการออกแบบและผลติสร้างสรรค์ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ

ว 989



เกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ 

เกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพ1

ก าหนดสัดส่วนของน ้าหนักในการให้คะแนน เพ่ือใช้ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ ร้อยละ 100 โดยต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
และหากไม่ผ่านคะแนนขั้นต ่าด้านคุณภาพ จะไม่พจิารณาข้อเสนอด้านราคา 

ว 989



เกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ 

การพจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ13.2 ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

13.3.1 การจดัท าแผนการด าเนินงาน โดยการออกแบบผงังานภาพรวม รูปแบบ Theme การจดังาน ก าหนดให้น า้หนักร้อยละ 30
โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ ดงันี้

(1) มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดังาน ให้น า้หนักร้อยละ 15 โดยให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน าเสนอแผนการด าเนินงาน 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

13.3.3  การประชาสัมพนัธ์ น า้หนักร้อยละ 50 ประกอบด้วย
(1) การจดัท าแผนกลยุทธ์การส่ือสาร โดยการออกแบบและผลติสร้างสรรค์ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ได้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงผู้ย่ืนข้อเสนอต้องน าเสนอแผนกลยุทธ์การส่ือสารดงักล่าว ก าหนดให้น า้หนักร้อยละ 30 โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ ดงันี้

ว 989



13.3.3  การประชาสัมพนัธ์ น า้หนักร้อยละ 50 ประกอบด้วย
(1) การจดัท าแผนกลยุทธ์การส่ือสาร โดยการออกแบบและผลติสร้างสรรค์ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ได้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงผู้ย่ืนข้อเสนอต้องน าเสนอแผนกลยุทธ์การส่ือสารดงักล่าว ก าหนดให้น า้หนักร้อยละ 30 โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ ดงันี้

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

ว 989



ตัวอย่างวธีิการประเมนิและการให้คะแนน 13.3

13.3.4   ประสบการณ์ท างาน ให้น า้หนักร้อยละ 10 โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้
ว 989



13.3.4   ประสบการณ์ท างาน ให้น า้หนักร้อยละ 10 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้

ว 989



ตารางผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ

ตัวอย่าง
ว 989



ตารางผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ

ตัวอย่าง
ว 989



ตัวอย่างตารางผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ส าหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ
ว 989



ตารางสรุปผลการให้คะแนน

ตัวอย่าง
ว 989



ตารางสรุปผลการให้คะแนน (ต่อ)

ว 989



ตารางการพจิารณาข้อเสนอด้านราคา

ตัวอย่าง
ว 989



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (ใบ ภพ. 30)



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (ใบ ภพ. 30)



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (ใบ ภพ. 30)



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (ใบ ภพ. 30)



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีธนาคาร)



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีธนาคาร)



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีรับ-จ่าย)

กรณีที่ ๑



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีรับ-จ่าย)
กรณีที่ ๑



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีรับ-จ่าย)

กรณีที่ 1



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีรับ-จ่าย)

กรณีที่ ๑



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีรับ-จ่าย)

กรณีที่ ๒



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีรับ-จ่าย)

กรณีที่ ๒



เอกสารทีไ่ม่ใช่สาระส าคญั (บัญชีรับ-จ่าย)

กรณีที่ ๒



ต้องเปิดเผย   ประกาศทราบทั่วกัน
ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
ต้องเป็นธรรม

✓เงื่อนไข เสมอภาค ไม่ขัดขวาง
✓ผ่อนปรน ไม่ก่อให้เกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบ
✓ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกัน

การจดัท าขอบเขตของงาน (TOR) 

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



มคีวามสามารถตาม

กฎหมาย

ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกู

ระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืท า

สญัญากบัหน่วยงานของรัฐตาม  

มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

ไมอ่ยูใ่นระหวา่ง

เลกิกจิการ

คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม

อืน่ทีค่ณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด

ไมเ่ป็นผูถ้กูแจง้เวยีนชือ่ให ้

เป็นผูท้ ิง้งานตามมาตรา ๑๐๙ 

2
3

4

6
5

1

7

ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

คณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม

➢ ให้ก ำหนดเป็นเงื่อนไขในประกำศและเอกสำรเชิญชวนว่ำ ผู้ที่จะเข้ำยื่นข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐำนถึงขีดควำมสำมำรถและควำมพร้อมที่ตนมีอยู่ในเวลำยื่น  

ข้อเสนอด้วย



การจดัซือ้จดัจา้งกบัผูท้ ิง้งาน (ม.๑๑๑)

เมื่อมีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 

ห้ามมิให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ทิ้งงาน 
รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

เว้นแต่ จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว



การจัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง 
(ระเบยีบฯ ข้อ 22) 

ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างหลกัการ

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง อย่างน้อยต้องมรีายการ ดงันี้
(1) เหตุผลและความจ าเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบรูปรายการ

งานก่อสร้างทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว

ให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
(5) ก าหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุน้ันหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ
(6) วธีิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลทีต้่องซ้ือหรือจ้างโดยวธีิน้ัน
(7) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ

หรือจ้างการออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง
(ระเบียบฯ ข้อ 22 วรรคหน่ึง)



รายงานขอซือ้หรือขอจ้าง *กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกตไิด้* 
(ระเบยีบฯ ข้อ 22 วรรคสอง)

การซ้ือหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์
ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ค)

กรณีมีความจ า เ ป็นต้องใช้พัสดุ น้ันโดยฉุกเฉิน มาตรา 56
วรรคหน่ึง (2) (ง)

กรณีการ ซ้ือหรือจ้างที่มี วง เงิน เล็ก น้อยตามที่ก า หนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง (วงเงินไม่
เกนิ 100,000 บาท)

หรือ

หรือ

จะท ารายงานตามระเบียบฯ 
ข้อ 22 วรรคหน่ึง 

เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นกไ็ด้ 

เจ้าหน้าทีห่รือผู้ทีรั่บผดิชอบ
ในการปฏิบัติงานน้ัน



การแตง่ตัง้คณะกรรมการซือ้หรือจ้าง 
(ระเบยีบฯ ข้อ 25) 

(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 
(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก 
(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

การซ้ือหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้ง “คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง” เพ่ือปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี ้พร้อมกบัก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

การรายงานผลของ
คณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พจิารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น



องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
(ระเบยีบฯ ข้อ 26) 

ประธาน 1 คน
กรรมการอย่างน้อย 2 คน

แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  พนักงานหน่วยงานของรัฐ
ห รือที่ เ รี ย ก ช่ื ออ ย่ า ง อ่ื น  โ ดยค า นึ ง ถึ ง ลั กษณะห น้ าที่ แ ล ะ
ความรับผดิชอบของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ไ ด้   แ ต่จ านวนกรรมการ
ทีเ่ป็นบุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วกบังานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย



ข้อหา้ม  การแตง่ตัง้คณะกรรมการซือ้หรือจ้าง 
(ระเบยีบฯ ข้อ 26 วรรคสาม) 

ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดียวกัน ห้ามแต่งตั้ ง ผู้ที่ เป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือ
หรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ



การประชุมของคณะกรรมการ 
(ระเบยีบฯ ข้อ 27) 

ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง  
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

ถือเสียงข้างมาก
ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง เพิม่อกี 1 เสียง

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ต้องใช้มติเอกฉันท์

องค์ประชุม

มติกรรมการ

ยกเว้น

กรรมก า รของคณะ ใด
ไ ม่ เ ห็น ด้วยกับมติ ของ
คณะกรรมการให้ท าบันทึก
ความเห็นแย้งไว้ด้วย



การมีส่วนไดเ้สียของคณะกรรมการ 
(พ.ร.บ. มาตรา 13) 

➢ และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังผู้ อ่ืนเพือ่ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการและกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ัน 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

การมีส่วนได้เสีย
ในเร่ืองซ่ึงที่ประชุมพจิารณาของ
ประธานกรรมการและกรรมการ

หากประธานหรือกรรมการทราบว่า
ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ัน 

จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ในการพิจารณาเร่ืองผู้มีส่วนได้เสีย

ตามนัยมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติฯ
จึงหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง
ในการด า เ นินการจัดซ้ือหรือจัด จ้ าง 
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็น
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ซ้ือหรือ จ้าง ในงาน น้ัน  และรวมถึ ง
ผู้ ที่ มี อ า น า จ ใ น ก า ร อ นุ มั ติ ส่ั ง ซ้ื อ
หรือส่ังจ้างน้ันด้วย

แนววนิิจฉัย ??



วธีิการจัดซือ้จัดจ้าง (พ.ร.บ. มาตรา 55) 

การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ

วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป

การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงาน
น้ันมผู้ีประกอบการทีม่คุีณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

วธีิคดัเลือก

การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุกบัผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเลก็น้อย
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง

วธีิเฉพาะเจาะจง



มาตรา 56 ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 
เว้นแต.่........

1.วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-Market)
ได้แก่ การจัดหาพสัดุวงเงนิเกนิ 
500,000 บาทขึน้ไปที่เป็นสินค้า
ไม่ซับซ้อน มีมาตรฐานซ่ึงได้
ก าหนดประเภทสินค้าไว้

ใน e - Catalog

2.วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e - Bidding)

ได้แก่ จัดหาพสัดุวงเงนิเกนิ 500,000 บาท
ขึน้ไป เป็นสินค้าที่ไม่ได้ก าหนดไว้

ใน e - Catalog

3.วธีิสอบราคา
ได้แก่ จัดหาพสัดุวงเงนิเกนิ 500,000 บาท
ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้กระท าได้
เฉพาะกรณหีน่วยงานของรัฐมีที่ตั้งอยู่
ในพืน้ที่มีข้อจ ากดัในการใช้สัญญาณ

อนิเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ด้วยวธีิ e-Market/ e-Bidding โดยให้ช้ีแจง

เหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป สามารถกระท าได้ 3 วธีิ ตามระเบียบฯ ข้อ 29



กรอกข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

ก าหนดสินค้า
- คุณสมบตัิสินค้า
- จ านวน
ก าหนดคุณสมบตัิผู้ค้า
(ตามตัวอย่าง)

เ สนอร าคาต ามวัน เ วล าที่
ก าหนดผ่านระบบ e-GP

• ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้เสนอ
ราคาคร้ังเดยีว
• เกนิ 5 ล้านบาท เสนอราคาได้
หลายคร้ังภายใน 30 นาที

แผนผงั e - market

งานพสัดุ วนัรุ่งขึน้ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาแล้วเสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

2

e - Catalog

ศู น ย์ ข้ อ มู ล จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง (ระบบ
e-GP)  จะส่งประกาศไปยัง
ผู้ ค้ า ที่ ล ง ท ะ เ บี ยน ไ ว้ ต า ม
ประเภทสินค้าทีป่ระกาศซ้ือ3

1

จัดท าประกาศ

หน่วยงานของรัฐ

ผู้ค้า

ประกาศขึน้เวบ็ไซต์

5

4

ผูค้า้ฯ

ท่ีสนใจ



ร่างประกาศและ
ร่างเอกสาร

ประกาศ
ประกวดราคาฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
(กรณขีายเอกสาร ต้องซ้ือเอกสาร

ประกวดราคาก่อนจึงจะดาวน์โหลดได้)

วงเงนิเกนิ 5 ล้าน 
ต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคา

เสนอราคาผ่านระบบ

หน่วยงานของรัฐ

ผู้ประกอบการ เผยแพร่

วจิารณ์

ผู้ค้า

การวจิารณ์ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน
หากวงเงนิเกนิ 5 แสน แต่ไม่เกนิ 5 ล้าน จะให้วจิารณ์หรือไม่กไ็ด้

✓วงเงนิเกนิ 5 ล้านขึน้ไป  ต้องให้วจิารณ์

จัดท า พจิารณาผล
ประกาศผล

ผู้ชนะการเสนอราคา

1
2

3
4

5

6

แผนผงั e - Bidding



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
และ เ ป็น สิน ค้ าห รื อ ง านบ ริก า รที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนด
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

➢ วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

➢ วงเงินเกิน  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับ ฟัง
ความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงิน แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  เพ่ือขอความ เห็นชอบ 
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (2) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

การรับฟังความคดิเห็น

ไม่มผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น

มผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (3) 

กรณีมผู้ีเสนอความคดิเห็น

เม่ือด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จดัท ารายงาน
พร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ที่แก้ไข

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จดัท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง

ผู้มีความคดิเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ปรับปรุง ไม่ปรับปรุง

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างแล้ว 
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง

ด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

กรณีมีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบร่างของเขตของ
งานหรือรายละ เอียดคุณลักษณะเฉพาะ
พจิารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ระเบียบฯ ข้อ 51)

วงเงินทีจ่ัดหา
ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ

(ให้ค านึงถงึระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียม
จดัท าเอกสารเพ่ือย่ืนข้อเสนอด้วย)

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

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

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

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

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพ่ือขอความเห็นชอบ 
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 55)

>> เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ด าเนินการดงันี้

(1) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด 
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่งในภายหลัง
จากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง 
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 55) (ต่อ)

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเ ง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
และความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อน
ปรนการตดัสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 55) (ต่อ)

(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้อง และพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด 
ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลา
ที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคาให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามล าดบั แล้วแต่กรณี 



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 55) (ต่อ)

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) รายการพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
(ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย
(ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอทีผ่่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา 



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 56) 

เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพยีงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์คร้ังน้ัน 
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน และจัดท ารายงานผลการพิจารณา
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 56) (ต่อ)



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 56) (ต่อ)



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ระเบียบฯ ข้อ 56) (ต่อ)



วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e - bidding)

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิ ธีการ
ที่ ก รมบัญ ชีกล า งก าหนด  และใ ห้ ปิดประกาศโดย เ ปิด เผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบ ผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด



วธีิการจัดซือ้จัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) 

มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ (1) กรณีดงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลือก

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก
(ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ 
หรือมคีวามช านาญเป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั
(ค) มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้ 
(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ
(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ 
(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(ซ) กรณอ่ืีนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



วธีิคัดเลือก

ข้อ 74 เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว 
ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก ด าเนินการดังต่อไปนี้

จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า  3 ราย 
โดยให้ค านึงถึงการไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอ และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการทีเ่ชิญชวน

การย่ืนซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และย่ืนโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานทีย่ื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่าน้ัน 
พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ 



วธีิคัดเลือก (ต่อ)

เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุตัวอย่างตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดเพิม่เติม 

เม่ือถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารทุกแผ่น

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอราคา
ที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามที่ก าหนด โดยจัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอ
ราคาต า่สุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง ให้พจิารณาผู้ที่เสนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดรายถัดไปตามล าดบั

จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก กรณเีชิญผู้ทีไ่ม่มีคุณสมบัติ



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก กรณเีชิญผู้ทีไ่ม่มีคุณสมบัติ



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก กรณเีชิญผู้ทีไ่ม่มีคุณสมบัติ



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก กรณเีชิญผู้ทีไ่ม่มีคุณสมบัติ



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก กรณเีชิญผู้ทีไ่ม่มีคุณสมบัติ



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก และเชิญผู้ทีม่ีคุณสมบัตถูิกต้อง



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก และเชิญผู้ทีม่ีคุณสมบัตถูิกต้อง



การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือก และเชิญผู้ทีม่ีคุณสมบัตถูิกต้อง



การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลือก และก าหนดให้ย่ืนผลงานคนละประเภท 
เป็นการด าเนินการทีไ่ม่ถูกต้อง



วธีิการจัดซือ้จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) 

มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก
(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพยีง
รายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพบิัติภัยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
อาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 
(จ) เป็นพสัดุที่เกี่ยวพันกับพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมโดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติม
จะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง           
(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง



เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56 (2)

วธีิปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 78

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว 
ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปนี้

(1 )  จัดท าหนัง สือ เ ชิญชวน ผู้ประกอบการ ท่ี มี คุณสมบัติตรงตาม เ ง่ือนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้าม าเจรจา
ต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการดงัต่อไปนี้

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
และวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้ว  แ ต่ไ ม่ มี ผู้ ย่ืน ข้อ เสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

ข้อ 78 (ก) กรณตีามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก)
- ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงหรือจาก ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) 
ให้มาย่ืนเสนอราคา
- ทั้ งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคา
ในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคา
ลงเท่าที่จะท าได้
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(ค) มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียง
รายเดยีว หรือผู้ประกอบการ  ซ่ึงเป็นตัวแทนจ าหน่าย
หรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพี ย งร าย เดี ยว ในประ เทศ  และไ ม่ มีพัส ดุ อ่ืน
ที่จะใช้ทดแทนได้

ข้อ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ค) (ง) 
o ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมาย่ืน
เสนอราคา

o หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได้

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากเกิด
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ และการจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิ ธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิ ธีคัดเ ลื อก
อาจ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด คว าม ล่ า ช้ า แ ละอ าจท า ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายร้ายแรง

เง่ือนไขวธีิเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56 (2)

วธีิปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 78



(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
เพิม่เติมโดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติม
จะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

ข้อ 78 (ค) กรณตีามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (จ)
- ให้เจรจากบัผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ
- เพ่ือขอให้มีการซ้ือหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต ่ากว่า หรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไข
ที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงาน
ของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ

ข้อ 78 (ง) กรณตีามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวธีิเจรจาตกลงราคา

(ช) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่จ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะ
แห่ง

ข้อ 78 (จ) กรณตีามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่สนอน้ันยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

เง่ือนไขวธีิเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56 (2)

วธีิปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 78



(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

กฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวธีิการจัดซ้ือจัดจ้างทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

(2) จัดท ารายงานผลการพจิารณา โดยให้น าความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม

เง่ือนไขวธีิเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56 (2)

วธีิปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 78



วธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) :
กรณีวงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 79 วรรคหน่ึง

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

รายงานขอซ้ือขอจ้าง
(ระเบียบฯ ข้อ 22)

ส่งมอบพสัดุ

ซ้ือ/จ้าง

เห็นชอบ 
(ระเบยีบฯ ข้อ 24)

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/
ผู้ตรวจรับพสัดุ (กรณีไม่เกนิ 1 แสนบาท)

ผู้ประกอบการ

1

2

3

4

5

6

การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคหน่ึง ให้ถือเป็น
หน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง) 
ได้โดยตรงเป็นการเฉพาะ โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่จ า ต้องมอบอ านาจ
ในการลงนามผูกพันคู่สัญญาให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ เป็นการลด
ขั้นตอนในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึน้ ส าหรับกรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่มีวงเงินในการด าเนินการไม่สูง กรณีตามข้อหารือ หากหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) 
ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคหน่ึง กรณีนี้ การลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(ใบส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง) จึงเป็นหน้าทีข่องหัวหน้าเจ้าหน้าที่

แนววนิิจฉัย ??



ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการจัดซือ้จัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ตามระเบยีบฯ ข้อ 79



ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการจัดซือ้จัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ตามระเบยีบฯ ข้อ 79



ข้อยกเว้น

วธีิการ

✓ กรณจี าเป็นเร่งด่วน

✓ ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

✓ ด าเนินการตามปกตไิม่ทัน

➢ เจ้าหน้าที ่หรือ ผู้รับผดิชอบด าเนินการไปก่อน
➢ รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
➢ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับ

การด าเนินงานโดยวธีิตกลงราคา (2)
วธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) : กรณวีงเงินไม่เกนิ 5 แสนบาท

ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ข้อ 79 วรรคสอง



ผู้มีอ านาจส่ังซือ้หรือส่ังจ้าง (พ.ร.บ. มาตรา 15) 

ผู้มีอ านาจส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างพัสดุโดยวิธีใด ตามพระราชบัญญัตินี้ จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด และภายในวงเงินเท่าใด 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด

รัฐวสิาหกจิใด จะก าหนดแตกต่าง 
ให้ เสนอขอความเห็นชอบต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย 
เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงาน สตง. ทราบด้วย

ข้อ 88

ผู้มีอ านาจเหนือช้ันขึน้ไปอีกหน่ึง
ช้ันให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้

ข้อ 87
วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป

• หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกนิ 200 ล้านบาท
• ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน เกนิ 200 ล้านบาท

ข้อ 
84

วธีิคดัเลือก • หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกนิ 100 ล้านบาท
• ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน เกนิ 100 ล้านบาท

ข้อ 
85

วธีิเฉพาะเจาะจง • หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกนิ 50 ล้านบาท
• ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน เกนิ 50 ล้านบาท

ข้อ 
86



ตวัอย่างเอกสารประกวดราคาซือ้
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(e - bidding)













ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(e - bidding)













ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(e - bidding)















การอุทธรณ์

วธิคีดัเลอืก 
กรณีจ าเป็น
เรง่ดว่น

มาตรา

๖๖ วรรคสอง

เวน้แต่
มาตรา ๕๖

(๒) (ข) (ค) (ง)

วธิี
เฉพาะเจาะจง

วงเงนิ
เล็กนอ้ย
ทีไ่มต่อ้ง
ท า
ขอ้ตกลง

มาตรา ๕๖ (๑) (ค) มาตรา ๙๖ วรรค ๒



01

ในระบบ
เครือข่าย

สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ

หน่วยงานของรัฐ 
ตามวิธีการที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด

ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ 
สถานที่ปิด
ประกาศ

ของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น

แจ้งผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่าน

ทาง e-Mail

การแจ้งผลในระบบ e-GP ได้เพิ่มขั้นตอนกำรจัดท ำและประกำศผลผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ โดยให้หน่วยงำนของรัฐ ต้องจัดท ำแบบแจ้งผลพร้อมระบุเหตุผล
ประกอบกำรพิจำรณำ และเมื่อประกำศผลผ่ำนทำงเว็บไซต์กรมบัญชีกลำง 

แล้วระบบ e-GP จะแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างทราบผ่านทาง e Mail ให้ทุกราย
ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบแบบ อธ 2 เพื่อให้ผู้ยื่น

ข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดใช้ยื่นอุทธรณ์ได้

02 0403

พรบ.มาตรา 66
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารประกาศผลผูช้นะราคา



การประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๖๖)

• ให้ประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจ้างหรือผู้ได้รับ
การคดัเลือกและเหตุผลสนับสนุน

❑ ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ  
หน่วยงานของรัฐตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด และ
❑ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ 

หน่วยงานของรัฐ
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การพจิารณาอทุธรณ์    
(ม.114 – ม.119)

หนังสอืคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณแ์ละ
ข้อร้องเรียน ด่วนทีสุ่ด 
ที ่กค(กอร) 0405.2/ว 124
ลงวันที ่9 มนีาคม 2561
ได้ก าหนดแบบรายงาน
ความเหน็อุทธรณข์อง
หน่วยงานของรัฐ

ว 124
(อธ.1)

การก าหนดแบบอุทธรณ์
ผลของผู้อุทธรณ ์(อธ 2)
มายังหน่วยงาน  โดยให้
หน่วยงานของรัฐ ต้อง
แนบแบบอุทธรณด์ังกล่าว
ไปพร้อมประกาศผล
ในเวป็ไซต์ เพือ่ให้ผู้
ประสงคอุ์ทธรณส์ามารถ
ดาวนโ์หลดได้

ว 185
(อธ.2)



แบบแจง้ผลการจัดซ้ือจัดจา้ง



กรณีแจ้งเหตุผลของผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาทีชั่ดเจน



กรณีแจ้งเหตุผลของผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลอืกทีไ่ม่ชัดเจน



ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์

เร่ือง การด าเนินการกรณีมีผู้ยืน่ข้อเสนอรายเดยีว 
ลงวันที ่28 พฤศจกิายน 2560ว 453



• ผู ้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจดัซื้อจดัจ้างพสัดุกบั
หน่วยงานของรฐัมสีทิธอิุทธรณ์เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง
พสัด ุในกรณีทีเ่ห็นวา่หนว่ยงานของรฐัมไิดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบญัญตันิี ้เป็นเหตใุหต้นไมไ่ดร้บัการประกาศผล 
เป็นผู ้ชนะหรือไม่ได้รบัการคดัเลือกเป็นคู่สญัญากบั
หนว่ยงานของรฐั

มาตรา 114

การอุทธรณ์



กรณไีม่มีสิทธิอุทธรณ์ (ม. 114)



กรณไีม่มีสิทธิอุทธรณ์ (ม. 114)



กรณไีม่มีสิทธิอุทธรณ์ (ม. 114)



กรณไีม่มีสิทธิอุทธรณ์ (ม. 114)



กรณไีม่มีเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ตาม ม. 114 ประกอบ ม. 116



กรณไีม่มีเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ตาม ม. 114 ประกอบ ม. 116



กรณไีม่มีเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ตาม ม. 114 ประกอบ ม. 116



กรณไีม่มีเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ตาม ม. 114 ประกอบ ม. 116



กรณมีิได้โต้แย้งในประเดน็ที่ไม่ผ่านการพจิารณา (ม. 114)



กรณมีิได้โต้แย้งในประเดน็ที่ไม่ผ่านการพจิารณา (ม. 114)



กรณมีิได้โต้แย้งในประเดน็ที่ไม่ผ่านการพจิารณา (ม. 114)



กรณมีิได้โต้แย้งในประเดน็ที่ไม่ผ่านการพจิารณา (ม. 114)



มาตรา 115
ขอ้หา้มอุทธรณ์

การเลือกใชวิ้ธี / เกณฑก์ารพิจารณาผล

การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๖๗

การละเวน้การอา้งถงึ พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.

กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



1

มกีารกระท าทีเ่ขา้ลกัษณะการมผีลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผู ้

ย ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอม 

การเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทจุรติ

2

ไมไ่ดร้บังบประมาณหรอืงบประมาณไมพ่อ

การยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้ง (ม.67)

3

เกณฑอ์ืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง4

การด าเนนิการตอ่ไปอาจเกดิความเสยีหายแกห่นว่ยงานหรอืกระทบ

ตอ่ ประโยชนส์าธารณะ

5

ประกาศในระบบ E-GP และหนว่ยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย6

แจง้ผูป้ระกอบการทราบถงึเหตผุลในการยกเลกิ

➢ กรณีมหีนว่ยงานของรฐัเขา้เสนอราคาเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอต ัง้แต ่๒ รายขึน้ไป 
มใิหถ้อืวา่หนว่ยงานของรฐัน ัน้มผีลประโยชนร์ว่มกนัหรอืมสีว่นไดเ้สยีกบั
หนว่ยงานของรฐัอืน่



กฎกระทรวง ก าหนดเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งกบั
หนว่ยงานของรฐัทีใ่ชส้ทิธอิทุธรณ์ไมไ่ด ้พ.ศ. 2560

คณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้รว่มการจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนคร ัง้น ัน้ 
โดยวธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไป ดว้ยวธิตีลาดอเิล็กทรอนกิส์

ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัเปิดโอกาสใหม้กีารรบัฟังความคดิเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุจาก
ผูป้ระกอบการกอ่นจะท าการจดัซือ้จดัจา้ง หากปรากฏวา่ผูป้ระกอบการซึง่
เป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอในการจดัซือ้จดัจา้งในคร ัง้น ัน้มไิดว้จิารณ์หรอืเสนอแนะ
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ
ผูป้ระกอบการซึง่เป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอน ัน้จะอุทธรณ์ในเรือ่งขอบเขตของงาน
หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดขุองหนว่ยงานของรฐัน ัน้มไิด้

ผูซ้ ึง่ไดย้ ืน่ขอ้เสนอเพือ่ท าการจดัซือ้จดัจา้งกบัหนว่ยงานของรฐั 

ไมม่สีทิธอิทุธรณ ์เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนเรือ่งดงัตอ่ไปนี้

1 

2



กรณไีม่ได้วจิารณ์ร่าง TOR

(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณไีม่ได้วจิารณ์ร่าง TOR

(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณไีม่ได้วจิารณ์ร่าง TOR

(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณไีม่ได้วจิารณ์ร่าง TOR

(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณไีม่ได้วจิารณ์ร่าง TOR

(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



กรณหีน่วยงานพจิารณาไม่ถูกต้อง
(ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2)



หนว่ยงานยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้งทกุกรณี

เรือ่งทีอ่ทุธรณ์ไมไ่ดต้ามมาตรา 115 ประกอบกฎกระทรวงก าหนดเรือ่งการจดัซือ้
จดัจา้งกบัหนว่ยงานของรฐัทีใ่ชส้ทิธอิทุธรณ์ไมไ่ด ้พ.ศ. 2560

การอทุธรณ์เกนิก าหนดระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 117

ใหห้นว่ยงานพจิารณาอทุธรณ์โดยตรงตามวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง และ
หากผูอ้ทุธรณ์ประสงคจ์ะโตแ้ยง้ค าวนิจิฉยัดงักลา่ว ใหฟ้้องคดตีอ่ศาลปกครอง
ภายใน 90 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้ค าวนิจิฉยัจากหนว่ยงาน

ใหห้นว่ยงานมหีนงัสอืแจง้ผูอ้ทุธรณ์วา่เป็นเรือ่งทีอ่ทุธรณ์ไมไ่ด ้และแจง้ดว้ย
วา่หากผูอ้ทุธรณ์ประสงคจ์ะโตแ้ยง้ค าวนิจิฉยัดงักลา่ว ใหฟ้้องคดตีอ่ศาล
ปกครองภายใน 90 วนั นบัแตไ่ดร้บัแจง้ค าวนิจิฉยัจากหนว่ยงาน

ใหห้นว่ยงานมหีนงัสอืแจง้ผูอ้ทุธรณ์เพือ่ปฏเิสธไมร่บัเร ือ่งอทุธรณ์ไวพ้จิารณา

กรณีตามขอ้ 1 - 3 หนว่ยงานสามารถด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งตอ่ไปได ้โดยไม่

ตอ้งสง่เรือ่งมายงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์

ซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัการอทุธรณ์

ว 374



❑ ท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อทุธรณ์
- ใช้ถ้อยค าสุภาพ และ
- ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน (ม.๑๑๖)
ยืน่ต่อหน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๗ วันท าการ 
นับแต่วันประกาศผล
ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง (ม.๑๑๗)

การยืน่อุทธรณ์



การนบัระยะเวลาอทุธรณ์

ค าวนิจิฉยั (กวจ. 26 ก.ย. 2561)
การนับระยะเวลาอุทธรณ์เร ิม่นบัเมือ่ผูอุ้ทธรณ์ส่งหนงัสอือุทธรณ์
มาถึงหน่วยงานของรฐัภายในเจ็ดวันท าการ นับถัดจากวันที่มี
การประกาศผลผูช้นะหรือผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกในระบบฯ (ภายในวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนั้น กรณีนี้ผูอุ้ทธรณ์ไดอุ้ทธรณ์เกนิก าหนด
ระยะเวลาตามพระราชบัญญัตฯิมาตรา ๑๑๗ จงึไม่มสีทิธทิีจ่ะอุทธรณ์
เรือ่งดงักลา่วได ้

ขอ้เท็จจรงิ
ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะครบ
อทุธรณ์๗ วันท าการในวันที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๖๑ ผูอุ้ทธรณ์ไดม้หีนังสอื
อุทธรณ์ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยไดส้่งหนังสือทางไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบยีนเมือ่วันที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๖๑ และมหาวทิยาลัย
ไดรั้บหนังสอือทุธรณ์เมือ่วันที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๖๑



ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณใ์ห้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วย
กับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นน้ันภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณต์ามมาตรา 119 ภายใน  3  วันท าการ 
นับแต่วันทีค่รบก าหนดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา 118 

การอุทธรณ์



- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานตามมาตรา 118 หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ  15 วนั

- การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเร่ือง และเห็น
ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้น้ันมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดดีงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซ้ือจดัจ้างน้ันแล้ว

มาตรา 119

การอุทธรณ์



ใหพ้จิารณาใหเ้สร็จภายใน
30 วนั นบัแตไ่ดร้บัรายงาน

หากพจิารณาไมท่นั
ในก าหนด 

ใหข้ยายเวลาไดไ้มเ่กนิ 2 
คร ัง้ คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั

แจง้ผูอ้ทุธรณ์/ ผูช้นะราคา/ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
(ทราบดว้ย) 

กรณีคกก.เห็นวา่อทุธรณ์ฟงัขึน้
และมผีลตอ่การจดัซือ้จดัจา้ง

อยา่งมนียัส าคญั

ใหส้ ัง่ใหห้นว่ยงานของรฐัด าเนนิการ
จดัซือ้จดัจา้งใหม ่

-โดยเร ิม่จากข ัน้ตอนใดก็ไดท้ีเ่ห็นสมควร

กรณีเห็นวา่อทุธรณ์ฟงัไมข่ ึน้
ไมม่ผีลจดัซือ้จดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั

แจง้หนว่ยงานของรฐัด าเนนิการตอ่ไป

การวนิจิฉยัอทุธรณ์ถอืเป็นทีส่ดุ

1 

การอุทธรณ์

2 

3 

4 



กรณีผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์

หน่วยงานยกเลกิการจดัซือ้จดัจา้งในคร ัง้นี ้และด าเนนิการใหมใ่หถู้กตอ้งตอ่ไป ตามนยั
มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัฯิ เนือ่งจากปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตาม พรบ. ระเบยีบ 
กฎกระทรวง หรอืหนงัสอืเวยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง

หนว่ยงานกลบัไปด าเนนิการในข ัน้ตอนการพจิารณาผลของผูย้ ืน่ขอ้เสนอใหถู้กตอ้งตอ่ไป 
ตามนยัมาตรา 119 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐัพ.ศ. 2560

หนว่ยงานสามารถด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในข ัน้ตอนตอ่ไป ตามนยัมาตรา 119
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560

1 

2 

3 

กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอ้ทุธรณ์ฟงัไมข่ ึน้
กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอุ้ทธรณ์ฟังขึน้ แตไ่มม่ผีลตอ่การจดัซือ้จดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั 
กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอ้ทุธรณ์ไมม่เีหตผุลอนัเป็นเหตแุหง่การอทุธรณ์

กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอ้ทุธรณ์ฟงัขึน้ มผีลตอ่การจดัซือ้จดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั

กรณีขอ้กลา่วอา้งของผูอ้ทุธรณ์ฟงัขึน้ มผีลตอ่การจดัซือ้จดัจา้ง
อยา่งมนียัส าคญั 



กระบวนการพจิารณาอุทธรณ์

ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกาศผล

เป็นผูช้นะ ใหย้ืน่

อุทธรณภ์ายใน 

๗ วนัท าการ นบัแต่

วนัประกาศผล

ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง

(ม.๑๑๗)

ผูอุ้ทธรณ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

๗ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ี

ไดร้บัอุทธรณ์

• กรณีเห็นดว้ย

• ด าเนินการ

ตามความเห็นนั้น

ภายในเวลา

• กรณีไม่เห็นดว้ย

• รายงานไปยงั

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

ภายใน ๓ วนัท าการ

(ม.๑๑๘)

หน่วยงานของรฐั

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

๓๐ วนั (ไม่เสร็จ ขยายได้

๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วนั)

• อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผล 

อย่างมีนยัส าคญั ให้

ด าเนินการใหม่/เริม่จาก

ขั้นตอนตามท่ีเห็นสมควร

• อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั 

ใหด้ าเนินการต่อไป

• การวินิจฉยัเป็นท่ีสุด

• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

(ม.๑๑๙)

คกก.พิจารณาอุทธรณ์



ติดต่อสอบถามเพิม่เติม
กองการพสัดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

โทร. Call Center 0  2270 6400
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”
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