
การบรหิารงานพสัดุภายใต ้พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้งและ

การบรหิารงานพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐



มต ิครม. หนงัสอืเวยีนต่าง ๆ

ระเบยีบ สนร.ว่าดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ

ระเบยีบ สนร.ว่าดว้ยการพสัดุ

ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๔๙



ประสทิธภิาพ

ป้องกนัปราบปรามการทจุรติ

การจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั

ความโปร่งใส



“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัด
รัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหา
การทุจริต  ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้



พรบ.การจดัซื้อจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 

๒๕๖๐ (๑๓๒ มาตรา)

ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า

ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุภาครฐั (๒๒๓ ขอ้)

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์

วธิกีาร และเงือ่นไขการขึ้น

ทะเบยีนทีป่รกึษา  พ.ศ. (๒๘  

ขอ้)

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบตัิ

ของผูม้สีทิธขิอขึ้นทะเบยีน

ผูป้ระกอบการ  พ.ศ. (๑๔ ขอ้)

กฎกระทรวงก าหนดเรือ่งที่

อทุธรณไ์ม่ได ้ พ.ศ. (๒  ขอ้)

กฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐั

ตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุน  

พ.ศ. (๒๖  ขอ้)

กฎกระทรวงก าหนดให ้

หน่วยงานอืน่เป็นหน่วยงานของ

รฐั  พ.ศ. (๑) (๒)

กฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซื้อจดัจา้ง

พสัดุโดยวธิเีฉพาะเจาะจง การไม่ท  าขอ้ตกลง

เป็นหนงัสอื และการแต่งต ัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ  

พ.ศ. (๕ ขอ้)

กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าจา้งผูใ้ห ้บรกิาร

งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง 

พ.ศ.(บญัชแีนบทา้ย ๓ หนา้)



- พระราชบญัญตั ิจ านวน ๑๓๒ มาตรา 

- กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขึ้นทะเบยีนทีป่รกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จ านวน ๒๘ ขอ้

- กฎกระทรวง ก าหนดใหห้น่วยงานอืน่เป็นหน่วยงานของรฐัตาม พรบ.การจดัซื้อจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ขอ้

- กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์เกี่ยวกบัผูท้ีม่สีทิธขิอขึ้นทะเบยีนผูป้ระกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จ านวน ๑๔ ขอ้ 

- ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐

จ านวน ๒๒๓ ขอ้



- กฎกระทรวง ก าหนดวงเงนิการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุโดยวธิเีฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซื้อจดัจา้ง

ทีไ่ม่ท  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืและวงเงนิการจดัซื้อจดัจา้งในการแต่งต ัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 

๒๕๖๐ จ านวน ๕ ขอ้

- กฎกระทรวง ก าหนดอตัราค่าจา้งผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง พ.ศ. 

๒๕๖๐ บญัชแีนบทา้ย ๓ หนา้

- กฎกระทรวง ก าหนดเรือ่งการจดัซื้อจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐัทีใ่ชส้ทิธอิทุธรณไ์ม่ได ้พ.ศ. 

๒๕๖๐ จ านวน  ๒ ขอ้

รวม ๔๓๑  มาตรา/ขอ้  เอกสารแนบ ๓ หนา้

- กฎกระทรวง ก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและก าหนดวธิกีารจดัซื้อจดัจา้ง

พสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิเีฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๖ ขอ้



ระเบียบพสัด ุฯ ๒๕๓๕

๑. วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป

๒. วธิคีดัเลอืก

๓. วธิเีฉพาะเจาะจง

๑. วธิตีกลงราคา

๒. วธิสีอบราคา

๓. วธิปีระกวดราคา

๔. วธิพีเิศษ

๕. วธิกีรณีพเิศษ 

พ.ร.บ.
ระเบยีบส ำนกัพสัดฯุดว้ยวธิกีำรทำง

อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙

๒. e-bidding

๑. e-market



การมอบอ านาจของโรงเรยีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ค าส ัง่มอบอ านาจต่าง ๆ

๑. ค าส ัง่มอบอ านาจของ สพฐ.  ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ส ัง่ ณ วนัที ่๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ค าส ัง่มอบอ านาจของ สพฐ. ๑๓๔๑/๒๕๖๐ ส ัง่ ณ วนัที ่๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐







มาตรา ๑๒๘ 
กำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรบรหิำรพสัดทุีไ่ดด้ ำเนินกำรตำมระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตรวี่ำดว้ย
กำรพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตร ี วำ่ดว้ยกำรพสัดดุว้ยวธิกีำรทำง
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทัง้มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัพสัด ุกำรจดัซือ้จดัจำ้ง หรอื
กำรบรหิำรพสัดขุอง ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และกำรตรวจรบัและจ่ำยเงนิยงัไม่
แลว้เสรจ็ ใหด้ ำเนินกำรตำมระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตร ีวำ่ดว้ยกำรพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรอื
ระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตรวี่ำดว้ยกำรพสัดุดว้ยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ เวน้
แต่ในกรณีทีก่ำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรบรหิำรพสัดดุงักล่ำวยงัไม่ไดป้ระกำศในระบบเครอืขำ่ย
สำรสนเทศของกรมบญัชกีลำงหรอืของหน่วยงำนของรฐัเพือ่ใหผู้ป้ระกอบกำรเขำ้ยื่นขอ้เสนอ
ต่อหน่วยงำนของรฐัหรอืในกรณีทีม่กีำรยกเลกิกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรบรหิำรพสัดดุงักล่ำว 
กำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรบรหิำรพสัดุนัน้หรอืกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืกำรบรหิำรพสัดคุรัง้ใหม ่
แลว้แต่กรณี ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้



๑๓๔๐/๒๕๖๐

เจา้หนา้ที่ หน.จนท.

“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐ



วิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง

(๑) วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป

(๒) วธิคีดัเลอืก

(๓) วธิเีฉพาะเจาะจง

๓  วิธี



วิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ไป  ๓ วิธี

แนวทางการปฏบิตัใินการจดัหาพสัดุ
ดว้ยวธิ ีe-market / e-bidding (เดมิ)

วธิสีอบราคา  (เดมิ แต่มขีอ้จ ากดั)

(๑) วธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส์

(๒) วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์

(๓) วธิสีอบราคา



วธิี วงเงนิ เงือ่นไข

e-market เกิน ๕ แสน ไมเ่กิน ๕ ลา้น เสนอราคาโดยใบเสนอราคา

เกิน ๕ ลา้น - เสนอราคาโดยการประมลูอเิลก็ทรอนิกส ์

e-bidding เกิน ๕ แสน - ไมม่ใีน e-catalog

สอบราคา เกิน ๕ แสน ไมเ่กิน ๕ ลา้น มขีอ้จ ากดั



มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐



มาตรา ๕๖ การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุ ใหห้น่วยงานของรฐัเลอืกใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไปก่อน

เวน้แต่

(๒) กรณีดงัต่อไปนี้ ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

(ก) ใชท้ ัง้วธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไปและวธิคีดัเลอืก หรอืใชว้ธิคีดัเลอืกแลว้แต่ไม่มผูีย้ืน่ขอ้เสนอ หรอื

ขอ้เสนอนัน้ไม่ไดร้บัการคดัเลอืก

(ข) การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิารท ัว่ไป และมวีงเงนิ

ในการจดัซื้อจดัจา้งคร ัง้หนึ่งไม่เกนิวงเงนิตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง

(ค) การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุทีม่ผูีป้ระกอบการซึง่มคีุณสมบตัโิดยตรงเพยีงรายเดยีวหรอืการจดัซื้อจดัจา้ง

พสัดุจากผูป้ระกอบการซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารโดยชอบดว้ยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ

ไทยและไม่มพีสัดุอืน่ทีจ่ะใชท้ดแทนได ้

(ง) มคีวามจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุน ัน้โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกดิอบุตัภิยัหรอืภยัธรรมชาตหิรอืเกดิโรคตดิต่อ

อนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคตดิต่อ     และการจดัซื้อจดัจา้งโดยวธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไป

หรอืวธิคีดัเลอืกอาจก่อใหเ้กดิความลา่ชา้และอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรง



(จ) พสัดุทีจ่ะท าการจดัซื้อจดัจา้งเป็นพสัดุทีเ่กี่ยวพนักบัพสัดุทีไ่ดท้  าการจดัซื้อจดัจา้ง

ไวก่้อนแลว้ และมคีวามจ าเป็นตอ้งท าการจดัซื้อจดัจา้งเพิม่เตมิเพือ่ความสมบูรณห์รอืต่อเนื่องในการใชพ้สัดุน ัน้ โดย

มลูค่าของพสัดุทีท่  าการจดัซื้อจดัจา้งเพิม่เตมิจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุทีไ่ดท้  าการจดัซื้อจดัจา้งไวก่้อนแลว้

(ฉ) เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่างประเทศ หรอืหน่วยงานของ

ต่างประเทศ

(ช) เป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งซึง่จ าเป็นตอ้งซื้อเฉพาะแห่ง

(ซ) กรณีอืน่ตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง



ขอ้ ๕ ในกรณีทีก่ารจดัซื้อจดัจา้งมวีงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งต ัง้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็น

ผูต้รวจรบัพสัดุก็ได ้

กฎกระทรวง
ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง

เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอ้ ๑ การจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงานก่อสรา้ง ทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิาร

ท ัว่ไป และมวีงเงนิในการจดัซื้อจดัจา้งคร ัง้หนึ่งไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

ขอ้ ๔ ในกรณีทีก่ารจดัซื้อจดัจา้งมวีงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต่้อ

กนัก็ได ้แต่ตอ้งมหีลกัฐานในการจดัซื้อจดัจา้งนัน้



(๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง 

แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ระมาณว่าจะซื้อหรือ

จ้างในครั้งนั้น
(๕) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลท่ีต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและ

เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

รายงานขอซื้อหรอืขอจา้ง ประกอบดว้ย



การซื้อหรอืจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนื่องมาจากเกดิเหตกุารณท์ีไ่ม่อาจคาดหมายได ้

ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรอืกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุน ัน้โดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ 

วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรอืกรณีการซื้อหรอืจา้งทีม่วีงเงนิเลก็นอ้ยตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อก

ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึง่ไม่อาจท ารายงานตามปกตไิด ้เจา้หนา้ทีห่รอืผูท้ี่รบัผดิชอบใน

การปฏบิตังิานนัน้จะท ารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการทีเ่หน็ว่าจ าเป็นก็ได ้

(ง) มคีวามจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุน ัน้โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกดิอบุตัภิยัหรอืภยัธรรมชาติ

หรอืเกดิโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคตดิต่อ และการจดัซื้อจดัจา้งโดยวธิี

ประกาศเชญิชวนท ัว่ไปหรอืวธิคีดัเลอืกอาจก่อใหเ้กดิความลา่ชา้และอาจท าใหเ้กดิความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรง



ขอ้ ๑ การจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงานก่อสรา้ง ทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิาร

ท ัว่ไป และมวีงเงนิในการจดัซื้อจดัจา้งคร ัง้หนึ่งไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงก าหนด

วงเงนิ และขอ้ ขอ้ ๗๙ ระเบยีบกระทรวงการคลงั

ท ารายงานขอซื้อขอจา้งจนท.

หน.จนท.

ผอ.ร.ร.

หน.จนท.

จนท.

ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ผูม้อีาชพีขาย/จา้ง

เหน็ชอบ

ท าสญัญา

ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ไม่เกนิ ๑ แสน ๑ คน เกนิ ๑ แสนไม่นอ้ยกว่า ๓ คน



หน.จนท.

ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ท าสญัญา

ส่งของ/ส่งงาน

ผูข้าย/ผูร้บัจา้ง

ตรวจรบัพสัดุ เบกิจ่าย



วธิสีอบราคา

ขอ้ ๓๒ วธิสีอบราคา คือ การซื้อหรอืจา้งคร ัง้หนึ่ง ซึง่มวีงเงนิเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

แต่ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหก้ระท าไดใ้นกรณีทีห่น่วยงานของรฐันัน้ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้

สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต ท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการผ่านระบบตลาดอเิลก็ทรอนกิสห์รือระบบประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้จา้หนา้ทีร่ะบเุหตผุลความจ าเป็นทีไ่มอ่าจด าเนนิการซื้อหรอืจา้งดว้ยวธิตีลาด

อเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นรายงานขอซื้อหรอืขอจา้งตามขอ้ ๒๒ ดว้ย



มาตรา ๕๕ การจดัซือ้จดัจา้งพสัดอุาจกระท าไดโ้ดยวธิ ีดงัต่อไปนี้
(๒) วธิคีดัเลอืก ไดแ้ก่ การทีห่น่วยงานของรฐัเชญิชวนเฉพาะ

ผูป้ระกอบการทีม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดซึง่ตอ้ง
ไมน้่อยกวา่สามรายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนัน้มผีูป้ระกอบการทีม่ี
คณุสมบตัติรงตามทีก่ าหนดน้อยกวา่สามราย

วธิคีดัเลอืก



มาตรา ๕๖ การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุ ใหห้น่วยงานของรฐัเลอืกใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไปก่อน

เวน้แต่

(ง) เป็นพสัดุทีโ่ดยลกัษณะของการใชง้าน หรอืมขีอ้จ ากดัทางเทคนิคทีจ่  าเป็นตอ้งระบยุีห่อ้

เป็นการเฉพาะ

(ค) มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งใชพ้สัดุน ัน้อนัเนื่องมาจากเกดิเหตกุารณท์ีไ่ม่อาจคาดหมายได ้

ซึง่หากใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไปจะท าใหไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการใชพ้สัดุ

(ข) พสัดุทีต่อ้งการจดัซื้อจดัจา้งมคีุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรอืซบัซอ้นหรอืตอ้งผลติ

จ าหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิารโดยผูป้ระกอบการทีม่ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืมคีวามช านาญเป็นพเิศษ

หรอืมทีกัษะสูง และผูป้ระกอบการนัน้มจี านวนจ ากดั

(ก) ใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไปแลว้ แต่ไม่มผูีย้ืน่ขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนัน้ไม่ไดร้บั

การคดัเลอืก

(๑) กรณีดงัต่อไปนี้ ใหใ้ชว้ธิคีดัเลอืก



(จ) เป็นพสัดุทีจ่  าเป็นตอ้งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรอืด าเนินการโดยผ่านองคก์าร

ระหว่างประเทศ

(ซ) กรณีอืน่ตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง

(ช) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุทีจ่  าเป็นตอ้งถอดตรวจ ใหท้ราบความช ารุดเสยีหายเสยีก่อน

จงึจะประมาณค่าซ่อมได ้เช่น งานจา้งซ่อมเครือ่งจกัร เครือ่งมอืกล เครือ่งยนต ์เครือ่งไฟฟ้า

หรอืเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส์



วธิคีดัเลอืก  ขอ้ ๗๔ ระเบยีบกระทรวงการคลงั

๑ ท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

๒ ตัง้คณะกรรมการซื้อหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืก
จนท.

หน.จนท.

จนท.เหน็ชอบ/ลงนาม

คกก.

ผอ.ร.ร.

ท าหนงัสอืเชญิผูป้ระกอบการไม่นอ้ยกว่า ๓ ราย ยกเวน้

มนีอ้ยกว่า ๓ ราย

ผูป้ระกอบการ

ยืน่ขอ้เสนอ

จนท.

คกก.



คกก.

เปิดซองขอ้เสนอและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของ    ผูย้ืน่

ขอ้เสนอทกุราย แลว้ใหก้รรมการทกุคนลงลายมอืชือ่ก ากบัไวใ้นใบ

เสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทกุ

แผ่น

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการ
เสนอราคาต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี

พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรอืคุณสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีถ่กูตอ้ง และ

พจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดโดยใหจ้ดั

เรยีงล  าดบัผูท้ีเ่สนอราคาต า่สุดหรอืไดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ ๓ 

ราย

จดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บั

ไวท้ ัง้หมดเสนอ ผอ.ร.ร.รฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบ

จนท.

หน.จนท.

ผอ. ร.ร..เหน็ชอบ



๑. การเร่งรดังบประมาณ

๒. การขยายระยะเวลาเบกิจ่ายเงนิ ตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด 

ที ่กค ๐๔๐๒.๕ ว ๑๔๔  ลงวนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐



ตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค ๐๔๐๒.๕ ว ๑๔๔  

ลงวนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อนุมตัใิหข้ยายระยะเวลาเบกิจ่ายไดถ้งึวนัท าการสุดทา้ยของเดอืน

มนีาคม ๒๕๖๑

๑.๑  กรณีมหีนี้ผูกพนั ทกุรายการ

๑.๒  กรณีไม่มหีนี้ ผูกพนั   

เงนิงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙   งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรอื 

จ าเป็น  ยกเวน้  โครงการตามมาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ท ัว่ประเทศ  

๒.    รายการนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ และเป็นรายการที่มีความส าคญัจ าเป็นอย่างยิ่งยวด ให ้

ส่วนราชการท าความตกลงพรอ้มท ัง้ชี้แจงเหตผุล     และความจ าเป็นกบักระทรวงการคลงัเพื่อ

อทุธรณก์ารขยายระยะเวลาเบกิจ่ายเงนิภายในวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๖๐   


