


พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวง 

หนังสือเวยีน 

การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) 



  หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย 

  พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ 2502 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

  ระเบียบการเบิกเงินจากคลงั การเกบ็รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2551 

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ  

  พระราชกฤษฎีกา ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 

  ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังาน และ                   
 การประชุมระหวา่งประเทศ 

 ระเบียบเงินบ ารุงการศึกษา 

 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

 ระบบบญัชีหน่วยงานยอ่ย 



การจดัซ้ือ

จดัจา้ง 

ซ้ือ 

จา้ง 

เช่า 

แลกเปลีย่น 



พสัด ุ

งานก่อสรา้ง 

งานจา้งออกแบบ

และควบคุมงาน

ก่อสรา้ง 

งานจา้งทีป่รกึษา 



สนิคา้ 



งานจา้งบรกิาร งานจา้งเหมาบรกิาร งานจา้งท าของ 

การรับขนตาม
ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ 

งานบรกิาร 



อาคาร 

สาธารณูปโภค 

การซ่อมแซม 

ต่อเติม ปรบัปรุง 

งานกอ่สรา้ง 



การมอบอ านาจของโรงเรยีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ค าส ัง่มอบอ านาจของ สพฐ. 

ค าส ัง่มอบอ านาจของ สพฐ.  ๑๓๔๐/๒๕๖๐ 

ส ัง่ ณ วนัที่ ๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ค าส ัง่มอบอ านาจของ สพฐ. ๑๓๔๑/๒๕๖๐ 

ส ัง่ ณ วนัที่ ๒๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายได ้

ค าส ัง่มอบอ านาจของ สพฐ. ๑๖๗๗/๒๕๖๐ 

ส ัง่ ณ วนัที่ ๑๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 











๑๓๔๐/๒๕๖๐ 

เจา้หนา้ที่ 

    “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จ้างหรือการบริหารพสัด ุหรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมายจาก ผอ.รร.  
ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้างหรือการบริหารพสัดุ
ของโรงเรียน 

หน.จนท. 

     “หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้า
สายงานซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้างหรือการบริหาร
พสัดตุามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
หน่วยงานของรฐันัน้ก าหนด หรือผูท่ี้ได้รบัมอบหมายจาก                
ผอ.รร. ให้เป็นหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี 
  

หน.หน่วยพสัด ุ

    “หวัหน้าหน่วยพสัด”ุ มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการควบคมุพสัดหุรือ  
ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายจาก ผอ.ร.ร.เป็นหวัหน้าหน่วยพสัด ุเป็นผูส้ ัง่
จ่ายพสัด ุ โดยผูจ่้ายพสัดตุ้องตรวจสอบความถกูต้องของใบเบิก
และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบญัชีหรือทะเบียนทกุครัง้ท่ีมี
การจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลกัฐานด้วย 



๑. จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง  

๒. การจดัท าคณุลกัษณะเฉพาะ หรอืแบบรูปรายการ 

๓. จดัท าราคากลาง  

๔. การจดัซ้ือหรอืจดัจา้ง 

๕. ประกาศผูช้นะและการอทุธรณ์ 

๖. บรหิารสญัญา หรอืขอ้ตกลง  

๗. ลงทะเบยีนคมุทรพัยส์นิ หรอืบญัชีวสัดุ   

๘. ตรวจสอบการรบัประกนัความช ารุด (ถา้มี)  

กระบวนการ

เกี่ยวกบัการ

บรหิารงานพสัดุ

ของโรงเรยีน 



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 



ประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
เรือ่ง การจดัท าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   ขอ้ ๔ ให้หน่วยรบัตรวจ (ส่วนราชการประจ าจงัหวดัและส่วน
ราชการซึ่งมี สนง.ตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาค) ที่มีการจดัซื้อจดัจ้างโดยใช้เงิน    
งปม. เงนินอก งปม. เงนิรายได ้เงนิกู ้หรอืเงนิอุดหนุน จดัท าแผนปฏบิตักิาร
จดัซือ้จดัจา้งตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

   (๒) หน่วยรบัตรวจ ส าหรบัครุภณัฑท์ีม่รีาคาเกินหน่ึงแสนบาท 
และทีด่นิสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคา เกินหน่ึงล้านบาท  

 

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546.pdf


 ข้อ ๕ ให้ผู้รบัตรวจเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าแผนปฏิบติัการ
จดัซ้ือจดัจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี โดยจดัท าให้แล้วเสรจ็ภายใน
วนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งส าเนาให้ สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน
หรือ สตงแผ่นดินภมิูภาคแล้วแต่กรณี จ านวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวนัท่ี 
๓๑ ตค.ของทกุปี   
 ในกรณีท่ี มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง เ พ่ิมเติม หรือตัดทอน
รายละเอียด หรือระยะเวลาในแผน ให้ผู้รบัตรวจจดัส่งส าเนาแก่ สตง. 
หรือ สตง.ภมิูภาค แล้วแต่กรณี จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วนันับแต่วนัท่ี
อนุมติัให้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือตดัทอนดงักล่าว 



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ตาม พ.ร.บ.  

 ขอ้ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรฐัไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิ

งบประมาณที่จะใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งหรอื  

ผูม้ีอ านาจในการพจิารณางบประมาณแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมายในการปฏบิตังิานนั้นจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ 



แผนการจดัซ้ือจดั
จ้างประจ าปีให้
ประกอบด้วย

รายการอย่างน้อย 

๑. ชือ่โครงการทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้ง 

(๒) วงเงนิทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้งโดยประมาณ 

(๓) ระยะเวลาทีค่าดวา่จะจดัซือ้จดัจา้ง 

(๔) รายการอื่นตามทีก่รมบญัชกีลาง 
     ก าหนด 



ให้หน่วยงานของรฐั
เผยแพร่แผนการ

จดัซ้ือจดัจ้างประจ าปี 

ประกาศในระบบ e-gp เวบ็ไซตโ์รงเรียน ปิดประกาศ 

หากหน่วยงานของรฐัไม่ไดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการใดในระบบเครอืข่ายสารสนเทศ

ของกรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในโครงการนั้นได ้



 

(๑) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ
เป็นพสัดท่ีุใช้ในราชการลบั 

 

(2) กรณทีีม่วีงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงหรือมคีวาม
จ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินหรือเป็น

พสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด 

(๓) กรณีท่ีเป็นงานจ้างท่ีปรกึษาท่ีมีวงเงิน
ค่าจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรอื
ท่ีมีความจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืท่ีเก่ียวกบั

ความมัน่คงของชาติ  

(๔) กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคมุงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง

ของชาติ  

ยกเวน้ 



 



 



 



จดัท าคณุลกัษณะเฉพาะ หรอืแบบรูปรายการ 



 

การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้ง              
ใหห้น่วยงานของรัฐ ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงคข์อง                
การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น และหา้มมิใหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ                   

ของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ั้น                  
มียีห่อ้เดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใด กใ็หร้ะบุยีห่อ้นั้นได ้

ม. 9 



 
ในการซ้ือหรือจ้างทีม่ใิช่การจ้างก่อสร้าง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐ

แต่งตั้ง คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใด
บุคคลหน่ึงรับผดิชอบในการจดัท า ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง รวมทั้งก าหนด หลกัเกณฑ์

การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอดว้ย 
 



 
ในการจ้างก่อสร้าง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท า
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจา้ง ตามความใน  

หมวด ๔ งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างกไ็ด ้
 





รา
ค
าก
ลา
ง 

 1. ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด 

 2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอืน่ก าหนด 

 4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

 5 ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

 6. ราคาอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตขิองหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 



การเปิดเผยราคากลาง 

        ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินเกนิ 100,000 บาท ใหห้น่วยงานของรัฐ ประกาศ
ราคากลาง และรายละเอียดการค านวณราคากลางไวใ้นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานและเวบ็ไซต์
ศูนยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ (www. gprocurement.go.th) 
           ส าหรับคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือ            จดั
จา้งราคากลาง และการค านวณราคากลาง ของ ส านกังาน ป.ป.ช. สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้   
www.nacc.go.th   

แนวทางปรับปรุงการเปิดเผยราคากลาง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖ 

 และหนังสือ กค. ว ๑๑๑ ลงวนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๕๖  



1. ช่ือโครงการ 
…………………………………………..........................................................................………………………………… 

2. วงเงนิงบประมาณ/หน่วยงานเจ้าของโครงการทีไ่ด้รับจัดสรร............................................................................... บาท 
3. ลกัษณะงาน  โดยสังเขป............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
4.  ราคากลางค านวณ ณ วนัที่.................................................................เป็นเงนิ.......................................................บาท 
5..  บญัชีประมาณการราคากลาง 
        5.1 .......................................................................................................................................................................... 
        5.2  ........................................................................................................................................................................ 
        5.3  ......................................................................................................................................................................... 
6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
        6.1  ........................................................................................................................................................................ 
        6.2 ......................................................................................................................................................................... 
        6.3 ......................................................................................................................................................................... 
         

ตาราง ปปช.01 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 



1. ช่ือโครงการ    
….………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…
…………… 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...................................................................................................................................................... 
  2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร....................................................................................................................................... บาท 
  3. วนัทีก่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)....................................................................................................................................... 
       เป็นเงนิ...........................................................................บาท ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี..............................................................บาท  
  4. แหล่งทีม่าของราคากลาง(ราคาอ้างองิ) 
    4.1 ................................................................................................................................................................. 
 4.2 ................................................................................................................................................................. 
 4.3  ............................................................................................................................................................... 
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ตาราง ปปช.07 
 ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด กค 0405.3/ว 132 ลว 14 มี.ค. 61 

 

ก าหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง 
ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ

จดัจา้งและบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับ                
การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท ขึน้ไป 

 



ราคากลางงานก่อสร้าง 

๑.  ขัน้ตอนการขอตัง้งบประมาณ 

มี  ๒ ขัน้ตอน 

๒.  ขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจ้าง 





 กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อ หรอืแบ่งจา้งใหพ้จิารณาถงึวตัถปุระสงค ์ในการ

จดัซื้อจดัจา้งครัง้นัน้ และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นส าคญั  

การแบ่งซ้ือหรอืแบ่งจา้ง 

๑. ลดวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้งในคร ัง้เดียวกนั เพือ่ใหว้ธิกีารซ้ือหรอืจา้ง 

   เปลีย่นแปลงไป  

๒. อ านาจในการส ัง่ซ้ือส ัง่จา้งเปลี่ยนแปลงไป   



การจัดซ้ือจัดจ้าง  3  วธีิ 

วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ วธิีสอบราคา วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

1. วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

2. วธีิคดัเลอืก 

3. วธีิเฉพาะเจาะจง 



การท ารายงานขอซ้ือขอจ้างในการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ 

เจา้หนา้ที่ 

(๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง (ระบวุงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีให้
ระบวุงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้าง)  

(๓)  ราคากลางของพสัดท่ีุจะซ้ือหรือจ้าง 

(๒) ขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรอืแบบ

รูปรายการ งานกอ่สรา้งที่จะซ้ือหรอืจา้ง แลว้แต่กรณี  

รายการดงัต่อไปน้ี (๑)  เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องซ้ือหรือจ้าง  

(๕)  ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พสัดนัุน้ หรือให้งานนัน้แล้วเสรจ็  



     กรณีทีไ่ม่อาจท ารายงานตามปกตไิด ้เจา้หนา้ทีห่รอืผูท้ีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานนัน้จะท ารายงาน  เฉพาะ

รายการทีเ่หน็วา่จ าเป็นก็ได ้ 

     ๑. การซื้อหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนื่องมาจากเกิดเหตกุารณท์ีไ่ม่อาจคาดหมายได ้  
     ๒ กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุน ัน้โดยฉุกเฉิน ตามความในมาตรา ๕๖ (๑) (ค) มาตรา ๕๖ (๒) (ง)  
     ๓. กรณีการซื้อหรอืจา้งทีม่วีงเงนิเลก็นอ้ยตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง 

เจา้หนา้ที่ 

หน.เจา้หนา้ที่ 

ผอ.ร.ร. 

(๖) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจ้าง และเหตผุลท่ีต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีน้ี  
รายการดงัต่อไปน้ี 

(๗) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ถา้ม)ี  

(๘) ขอ้เสนออืน่ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งต ัง้คณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็น 

     ในการซ้ือหรอืจา้ง การออกเอกสารซ้ือหรอืจา้งและประกาศเผยแพร่  

๒. เกณฑร์าคา+เกณฑอ์ืน่ 

๑. เกณฑร์าคา 



คณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ้าง 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  

(๓) คณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีคดัเลือก 

(๔) คณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อก าหนด : ๑. ก าหนดระยะเวลาในการพจิารณา 
       ๒. รายงานผลการพจิารณาต่อ ผอ.ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  (กรณีไมส่ามารถ 
                      รายงานไดใ้หเ้สนอเหตุผลต่อ ผอ.ขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น)   

(๕) คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ



องคป์ระกอบของ คกก. 

๑. ประธานกรรมการ   1   คน 
๒. กรรมการอย่างน้อย  2   คน 

กรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ 

กรรมการพจิารณาผลการสอบราคา  

กรรมการซือ้หรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืก  

ในการซือ้
หรอืจา้งครัง้
เดยีวกนั  

ขอ้หา้ม 

กรรมการ 
ตรวจรบัพสัด ุ

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ 

พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานของรฐั 

หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั 

แต่งตัง้จาก
บุคลากรภายใน
หน่วยงานซึง่

ปฏบิตังิานประจ า 

ค านึงถงึลกัษณะหน้าที่
และความรบัผดิชอบ
ของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้

เป็นส าคญั 

กรณีจ าเป็นหรอืเพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการจะแต่งตัง้บุคคลอื่นรว่ม
เป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้แต่จะตอ้งไม่
มากกวา่จ านวนกรรมการภายใน ร.ร. 

คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งทุก
คณะ ควรแต่งตัง้ผูช้ านาญการ
หรอืผูท้รงคุณวฒุเิกีย่วกบัพสัดุ
หรอืงานจา้งนัน้ ๆ เขา้รว่มเป็น
กรรมการดว้ย 

เป็น 



การประชุม
คณะกรรมการ 

๑. ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ีงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

๒. ใหป้ระธานกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมเีสยีงหน่ึงในการลงมต ิ

๓. มตคิณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธาน 
    กรรมการออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด เวน้แต่คณะกรรมการ 
    ตรวจรบัพสัดุใหถ้อืมตเิอกฉนัท ์

๕. กรรมการไมเ่หน็ดว้ยกบัมตคิณะกรรมการ ใหท้ าบนัทกึความเหน็แยง้ไวด้ว้ย 

คณุสมบติักรรมการ  ตอ้งไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอหรอืคูส่ญัญาในการซือ้หรอืจา้ง 

ประธานหรอืกรรมการเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอหรอืคูส่ญัญาในการซือ้หรอื
จา้งใหล้าออกจากการเป็นประธานหรอืกรรมการในคณะกรรมการทีต่นไดร้บัการแต่งตัง้ 
และใหแ้ต่งตัง้ผูอ้ื่นปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

๔.  ในการประชุมประธานกรรมการตอ้งอยูทุ่กครัง้ หากประธานกรรมการไม่ 
      สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให ้ ผอ.ร.ร.แต่งตัง้ประธานกรรมการคนใหมแ่ทน 



วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e - market) 



การซ้ือหรือจา้งท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีไม่ซบัซอ้นหรือเป็น
สินคา้หรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน และไดก้ าหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสินคา้                         

(e - catalog) โดยใหด้ าเนินการในระบบตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 
ซ่ึงสามารถกระท าได ้๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 

    (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงิน               
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเลก็ทรอนิกส์ คือ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง                     
ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ (e - market) 



สินค้าทีต้่องจัดหาด้วยวธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ Electronic Market : e-Market) 
จ านวน  ๒๙ รายการ 

หนงัสอื กวพ.ด่วนทีสุ่ด ที ่กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว 

๖๓ ลงวนัที ่๒๓ กพ. ๒๕๕๘ 

วสัดุส านกังาน ๕ ชนิด ยา ๒ รายการ 

๑. กระดาษถ่ายเอกสารหรอืพมิพง์านท ัว่ไป 

๒. ผงหมกึ /ตลบัผงหมกึ (Toner) 
๓. แฟ้มเอกสาร 

๔. เทปปิดส าหรบัการเขา้เลม่ 

๕. ซองเอกสาร 

๖. ยารกัษาโรค  ๒ รายการ 

 - ยารกัษาภาวะต่อมลูกหมากโต 

 - ยาป้องกนัและรกัษาภาวะขาดแคลเซยีม 

หนงัสอื กวพ.ด่วนทีสุ่ด ที ่กค(กวพ)           

๐๔๒๑.๓/ว ๑๙๐ ลงวนัที ่๒๓ กพ. ๒๕๕๘ 

วสัดุส านกังาน 

๑. โตะ๊ส านกังาน ไดแ้ก่ 

      -โตะ๊ส านกังาน ประเภทโตะ๊คอมพวิเตอร ์

      -โตะ๊ส านกังาน ประเภทโตะ๊ท างาน 

๒. เกา้อี้ส  านกังาน ไดแ้ก่ 

      -เกา้อี้ส  านกังานแบบมลีอ้ 

      -เกา้อี้ส  านกังานแบบไม่มลีอ้ 

 

 



หนงัสอืคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๒๐  

ลงวนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐  

๑. ลวดเยบ็กระดาษ 

๒. คลปิด าหนีบกระดาษ 

๓. ไมโครโฟน 

๔. ตูล้อ็กเกอร ์

๕. ตูเ้ก็บเอกสาร 

๖. โทรทศัน ์

๗. ล  าโพงหอ้งประชมุ 

๘. เครื่องเยบ็กระดาษ 

๙. เครื่องถา่ยเอกสาร 

๑๐.เครื่องขยายเสยีง 

๑๑. เครื่องปรบัอากาศ 

๑๒. เครื่องท าน า้เยน็แบบต่อท่อประปา 

๑๓. เครื่องอบผา้แบบอตุสาหกรรม 

๑๔. เครื่องซกัผา้อตุสาหกรรม 

๑๕. เครื่องสแกนเนอร ์

๑๖. เครื่องพมิพ ์

๑๗. เครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบคุคล แบบตัง้โตะ๊ 

๑๘. เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊ 

๑๙. เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 
๒๐. เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์





หลกัการของวธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

๑. เป็นสินค้าท่ีอยู่ในระบบข้อมลูสินค้า (e-catalog) กรมบญัชีกลาง จ านวน ๒๙ รายการ  

๒. การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารซ้ือหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
    กรมบญัชีกลาง  ไม่น้อยกว่า ๓ วนัท าการ 

๓. กรมบญัชีกลางจะเป็นจดัส่งประกาศและเอกสารไปยงัผูป้ระกอบการ และ สตง. 

๕. การต่อรองราคากรณีสงูกว่าวงเงินงบประมาณจะเป็นการต่อรองผ่านระบบ 
     ตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์   

๔. การเสนอราคาเป็นเสนอราคาในระบบตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์  

๖. การพิมพใ์บเสนอราคาจากระบบตลาดอิเลก็ทรอนิกสพิ์มพเ์ฉพาะผูช้นะการ 
    เสนอราคา  เม่ือพิมพแ์ล้วจึงตรวจคณุสมบติัตามเง่ือนไขในเอกสาร 

๗. หากมีคณุสมบติัไม่ถกูต้อง มีทางเลือก ๒ ทางคือ ยกเลิก หรือเรียกผูท่ี้เสนอ 
     ราคาต า่ในล าดบัถดัไปเป็นผูช้นะการเสนอราคา   



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e-bidding) 



 

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกนิ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนด 
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ใน 

ระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog) 
 

วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e - bidding)  



(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่งซ่ึงมีวงเงนิเกนิ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่                  
ไม่เกนิ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อยู่ในดุลพนิิจของโรงเรียนทีจ่ะให้มี               
การเผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้  

(๒) การซ้ือหรอืจา้งซ่ึงมีวงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหโ้รงเรยีนน า                 

รา่งประกาศและรา่งเอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

เผยแพรเ่พือ่รบัฟงัความคดิเหน็ จากผูป้ระกอบการ  

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงาน 



 การเผยแพร่ประกาศ เอกสาร และการขาย 

หน.จนท. 

www.กรมบญัชีกลาง 
เผยแพร่ประกาศ/

เอกสารซ้ือหรอืจา้ง www. ร.ร. 

สตง. (ข้อ ๕๐) 

การใหห้รอืขาย 

ใหท้ าไปพรอ้มกนักบัการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให ้

ผูป้ระกอบการที่ประสงคจ์ะเขา้ยื่นขอ้เสนอสามารถ

ขอรบัหรอืขอซ้ือเอกสารประกวดราคาฯไดต้ ัง้แต่

วนัเริ่มตน้จนถงึวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ  

การขาย/ใหก้ าหนดราคาพอสมควรกบั

ค่าใชจ้า่ยที่ตอ้งเสยีไปในการจดัท า

เอกสาร แต่ไม่รวมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ที่ 

รร.ไดใ้ชจ้า่ยจากเงนิงบประมาณเพื่อ

ด าเนินการดงักลา่วเช่น ค่าใชจ้า่ยใน

การจา้งส ารวจออกแบบ หรอืค่าจา้งที่

ปรกึษา 

ถา้มีการยกเลกิการประกวด

ราคาฯและประกวดราคา

ใหม่ใหผู้ร้บัหรอืผูซ้ื้อเอกสาร

ประกวดราคาคร ัง้กอ่นมีสทิธิ

ขอรบัเอกสารประกวดราคา

ใหม่ โดยไม่ตอ้งเสยีค่าซ้ือ

เอกสารประกวดราคาอกี 



 การเผยแพร่เอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ใหค้ านึงถงึระยะเวลา

ในการใหผู้ป้ระกอบการเตรยีมการจดัท าเอกสารเพือ่ยื่นขอ้เสนอดว้ย โดยมีเงือ่นไขดงัน้ี  



 กรณีก าหนดรายละเอียดของประกาศ                      หรือ
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน                          
หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง                    
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ไม่วา่
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ใหโ้รงเรียนยกเลิกการด าเนินการซ้ือ
หรือจา้ง                                แลว้ด าเนินการใหม่ใหถู้กตอ้ง

ต่อไป 



เม่ือถึงก าหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์          
ผูป้ระกอบการจะเขา้สู่ระบบประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ และใหเ้สนอราคา

ภายในเวลาท่ีก าหนด โดยสามารถเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียว 

ก าหนดวนัเสนอราคาหา้มมิใหร่้นหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลง                 
ก าหนดวนัเสนอราคา เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกรมบญัชีกลาง                            

แจง้เล่ือนก าหนดวนั เวลาการเสนอราคา เน่ืองจากมีปัญหา
ขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัการเสนอราคาผา่นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ                       

ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์    



 (ง) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พร้อมเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

(จ) ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ืน่ 
     ขอ้เสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนบัสนุนในการพิจารณา 

(ก) รายการพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 

      จดัท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บ
ไวท้ั้งหมดเสนอ ผอ.ร.ร. ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ ทั้งน้ี รายงานผลการพิจารณาดงักล่าว ใหป้ระกอบดว้ยรายการ
อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

 (ข) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย 

 (ค) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นการคดัเลือกวา่ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนั 

เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  (ต่อ) 

คกก.ปก.อเิลก็ทรอนิกส ์



วธิีสอบราคา 



การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหก้ระท าไดใ้นกรณีท่ีโรงเรียนตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เนต็ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเลก็ทรอนิกส์หรือ                  

ระบบประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่อาจ
ด าเนินการซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิตลาดอิเลก็ทรอนิกส์หรือวธีิประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ไวใ้นรายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ ๒๒ ดว้ย 

วธีิสอบราคา  



วธิีคดัเลอืก 



วธิีคดัเลอืก 

(ก) ใชว้ิธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปแลว้ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ

หรอืขอ้เสนอไม่ไดร้บัคดัเลอืก 

(ข) พสัดทุี่มีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษ หรอื

ซบัซอ้น หรอืตอ้งผลติ ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิาร                 

โดยผูป้ระกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรอืมีความ

ช านาญเป็นพเิศษ หรอืมีทกัษะสูงและผูป้ระกอบการ

มีจ านวนจ ากดั 

(ง)ลกัษณะการใช้

งานมีขอ้จ ากดัทาง

เทคนิคที่จ าเป็นตอ้ง

ระบยุี่หอ้ 

(จ) ตอ้งซ้ือโดยตรงจาก

ต่างประเทศ หรอืด าเนินการ

โดยผ่านองคก์ารระหว่าง

ประเทศ   

(ฉ) ใชใ้นราชการลบั หรอืเป็นงานที่

ตอ้งปกติดเป็นความลบัของทาง

ราชการ หรอืเกี่ยวกบัความมัน่คบ

ของประเทศ 

(ช) งานจา้งซ่อมพสัดทุี่จ าเป็นถอด

ตรวจใหท้ราบความช ารุดเสยีหาย

เสยีก่อน จงึจะประมาณค่าซ่อมได ้

(ค) มีความจ าเป็น

เร่งด่วนอนัเน่ืองมาจาก

เกดิเหตกุารณ์ที่ไม่อาจ

คาดหมายได ้

(ซ) กรณีอืน่ที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง 



วธิีเฉพาะเจาะจง 



วธิีเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใชท้ ัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลอืก 

หรอืใชว้ิธีคดัเลอืกแลว้แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรอื

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลอืก 

(ข) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่มีการผลติ จ าหน่าย กอ่สรา้ง หรอื

ใหบ้รกิารท ัว่ไป และมีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิวงเงนิ

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน 

เน่ืองจากเกดิอบุตัภิยัหรอืภยัธรรมชาติหรอืเกดิ

โรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรคตดิต่อ 

และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

หรอืวิธีคดัเลอืกอาจก่อใหเ้กดิความลา่ชา้และอาจท า

ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(ค) มีผูป้ระกอบการซ่ึงมีคณุสมบตัิ

โดยตรงเพยีงรายเดียวมีผูป้ระกอบการ

ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืตวัแทน     

ผูใ้หบ้รกิารโดยชอบดว้ยกฎหมายเพยีง

รายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดุ

อืน่ที่จะใชท้ดแทนได ้

(จ) เป็นพสัดทุี่เกี่ยวพนักบัพสัดทุี่ไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไว ้

กอ่นแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติม 

เพื่อความสมบูรณ์หรอืต่อเน่ืองในการใชพ้สัดุนั้น โดย

มูลค่าของพสัดทุี่ท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่

สูงกว่าพสัดทุี่ไดท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งไวก้่อนแลว้ 

 (ฉ) เป็นพสัดทุี่จะขายทอดตลาดโดย

หน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่าง

ประเทศ หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ 

(ซ) กรณีอืน่ตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

(ช) เป็นที่ดิน

หรอืสิง่ปลูก

สรา้งซึ่ง

จ าเป็นตอ้งซ้ือ

เฉพาะแห่ง 



 ขอ้ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลง
ราคากบัผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรบัจ้างนัน้โดยตรง แลว้ใหห้วัหน้า
เจา้หน้าทีซ่ือ้หรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ผอ.ร.ร.ตามขอ้ ๒๔ 
 การซือ้หรอืจา้งตามวรรคหน่ึง ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วนทีเ่กดิขึน้โดย
ไมไ่ดค้าดหมายไวก้่อนและไมอ่าจด าเนินการตามปกตไิดท้นั ใหเ้จา้หน้าทีห่รอืผูท้ี่
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานนัน้ด าเนินการไปก่อนแลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบ
ต่อ ผอ.ร.ร.และเมือ่ ผอ.ร.ร.ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืวา่รายงานดงักล่าวเป็น
หลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม 

 (ข) การจดัซื้อจดัจา้งพสัดุทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิาร

ท ัว่ไป และมวีงเงนิในการจดัซื้อจดัจา้งคร ัง้หนึ่งไมเ่กินวงเงนิ 500,000 บาท 



 ขอ้ ๕ ในกรณีทีก่ารจดัซือ้จดัจา้งมวีงเงนิเลก็น้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะ
แต่งตัง้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูต้รวจรบัพสัดุกไ็ด ้

กฎกระทรวง 
ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีไม่ท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจ้างในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัด ุ
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ขอ้ ๑ การจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงานก่อสรา้ง ทีม่กีารผลติ จ าหน่าย 
ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิารทัว่ไป และมวีงเงนิในการจดัซือ้จดัจา้งครัง้หน่ึงไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง 

 ขอ้ ๔ ในกรณีทีก่ารจดัซือ้จดัจา้งมวีงเงนิเลก็น้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไมท่ า
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้่อกนักไ็ด ้แต่ตอ้งมหีลกัฐานในการจดัซือ้จดัจา้งนัน้ 



การอทุธรณ์ 



กรณีไม่ตอ้งรอผลการอทุธรณ์ 

๑. วธิีการคดัเลอืก ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค)  กรณีมีความจ าเป็นเรง่ด่วน 

๒. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง   

๓. การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงนิเลก็นอ้ย  ไม่เกนิ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

4. มีผู้เสนอราคาถูกต้องเพยีงรายเดยีว  



อ านาจในการจดัซ้ือจดัจา้ง 



อ านาจในการส ัง่ซ้ือ หรอืส ัง่จา้ง 

ประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ผอ.สพท. /ผอ.ร.ร. 

รมว.ศธ 

ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท 

เกนิ 200 ลา้นบาท 



วธิีคดัเลอืก 

ผอ.สพท. /ผอ.ร.ร. 

รมว.ศธ 

ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท 

เกนิ 100 ลา้นบาท 



วธิีเฉพาะเจาะจง 

ผอ.สพท. /ผอ.ร.ร. 

รมว.ศธ 

ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

เกนิ 50 ลา้นบาท 



การท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื การท าสญัญาและ

หลกัประกนั 



การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี ้ 
เป็นอ านาจของ ผอ.ร.ร. /ผอ.สพท. 

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๖๖ วรรคสอง 

 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๗ (ภายใน ๗ วนัท าการนับแต่วนัประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง) หรือในกรณทีีม่ีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซ้ือจัดจ้างทีมี่ความ
จ าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖(๑) (ค) หรือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซ้ือจัดจ้าง
ทีม่ีวงเงินเลก็น้อยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง 















 โรงเรียนอาจจดัท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสญัญาตาม
มาตรา ๙๓ กไ็ด้ เฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการ
จดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการ
จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)  

 (๒) การจดัซ้ือจดัจ้างจากหน่วยงานของรฐั 

 (๓) กรณีท่ีคู่สญัญาสามารถส่งมอบพสัดไุด้ครบถ้วนภายใน                          
ห้าวนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

 (๔) การเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 

 (๕) กรณีอ่ืนตามท่ี คกก.นโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 



การท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็น

หนงัสอื (ซ้ือ) (ยกเวน้จา้งที่ปรกึษา) 

อตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐  

ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ไดร้บัมอบ (เวน้แต่การจา้งที่

ตอ้งการผลส าเรจ็ของงานทัง้หมดพรอ้มกนั)  

การท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็น

หนงัสอื (จา้ง) (ยกเวน้จา้งที่ปรกึษา) 

อตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  

ของราคางานจา้ง แต่ไม่ต า่กว่าวนัละ ๑๐๐ บาท 

อตัราค่าปรับ 





การท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

ตัง้แต่ ๑ ลา้นบาทข้ึนไป 

๑. สตง. 

๒. กรมสรรพากร 

    ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท าสญัญา 



 การแก้ไขสญัญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวตัถปุระสงคเ์ดิมของสญัญาหรือข้อตกลงนัน้ โดย

หน่วยงานของรฐัต้องพิจารณาเปรียบเทียบคณุภาพของพสัด ุหรือ
รายละเอียดของงาน รวมทัง้ราคาของพสัดหุรืองานตามสญัญาหรือ

ข้อตกลงกบัพสัดท่ีุจะท าการแก้ไขนัน้ก่อนแก้ไขสญัญาหรือข้อตกลงด้วย 

 มาตรา ๙๗ สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืทีไ่ดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไมไ่ด ้
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของผูม้อี านาจทีจ่ะพจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขได้ 
 (๑) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา ๙๓ วรรคหา้ 
 (๒) ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง หากการแกไ้ขนัน้
ไมท่ าใหห้น่วยงานของรฐัเสยีประโยชน์ 
 (๓) เป็นการแกไ้ขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรฐัหรอืประโยชน์สาธารณะ 
 (๔) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



ในกรณีท่ีเป็นการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็แรง  
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รบัการรบัรองจากวิศวกร 

สถาปนิกและวิศวกรผูช้ านาญการ หรือผูท้รงคณุวฒิุ ซ่ึงรบัผิดชอบหรือ
สามารถรบัรองคณุลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง 

หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนัน้แล้วแต่กรณีด้วย 

 เมือ่ผูม้อี านาจอนุมตัสิ ัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมตักิารแกไ้ข

สญัญาหรอืขอ้ตกลงแลว้ให ้ผอ.ร.ร. เป็นผูล้งนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีไ่ด้
แกไ้ขนัน้ การเปลีย่นแปลงตอ้งดูอ านาจผูอ้นุมตั ิเช่น รมว.ศธ.อนุมตัจิา้ง 

ผูอ้นุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงคอื รมว.ศธ. 



หลกัประกนั 



หลกัประกนัเสนอราคา 

จุดประสงคข์องการตอ้งมีหลกัประกนั

การเสนอราคา เพือ่ป้องกนัความ

เสยีหายกรณียื่นขอ้เสนอ เสนอราคา 

หรอืเสนอการใหบ้รกิารไม่ปฏบิตัติาม

กระบวนการซ้ือหรอืจา้ง 

๒. วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ 

    งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง 

    ดว้ยวธิปีระกาศเชญิชวนท ัว่ไป  
ใชก้บั 

๑. การซื้อ หรอืจา้ง หรอืการจา้งออกแบบ 

    หรอืควบคุมงานก่อสรา้ง  

๓. วงเงนิซื้อหรอืจา้ง หรอืวงเงนิ 

    งบประมาณค่าก่อสรา้ง                        

    เกินกวา่ 5,000,000 บาท   



การซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์ใหใ้ชห้ลกัประกนั                

การเสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เช็คหรอืดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นส ัง่จา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรอื 

     ดราฟทล์งวนัที่ที่ใชเ้ช็คหรอืดราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ที่   

    หรอืกอ่นวนันั้นไม่เกนิ ๓ วนัท าการ 

(๒) หนังสอืค ้าประกนัอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารภายใน   

     ประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๔) หนงัสอืค า้ประกนัของบรษิทัเงนิทนุหรอืบริษทัเงนิทนุ 

     หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงนิทนุเพือ่ 

     การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกจิค า้ประกนัตามประกาศ 

     ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายช่ือบริษทัเงนิทนุที่ 

     ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบโดยอนุโลม 

     ใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารที่ 

     คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๓) พนัธบตัรรฐับาลไทย 



หลกัประกนัสญัญา 

หลกัประกนัสญัญาใหใ้ช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงนิสด 

(๓) หนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารภายใน  
     ประเทศตามตวัอยา่ง  

(๒) เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เป็นเชค็หรอื 
     ดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอื ดราฟทน์ัน้ช าระต่อเจา้หน้าที ่ 
     หรอืก่อนวนันัน้ไมเ่กนิ ๓ วนัท าการ 

(๔) หนงัสอืค า้ ประกนัของบรษิทัเงนิทนุหรอืบริษทัเงนิทนุหลกัทรพัยท์ี่ 

     ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบ 

     ธุรกจิค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม  

     รายชื่อบรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ  

     โดยอนุโลมใหใ้ช ้ตามตวัอย่างหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคาร  

 (๕) พนัธบตัรรฐับาลไทย 



    หลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสญัญา ใหก้ าหนดมูลค่าเป็น

จ านวนเตม็ในอตัรารอ้ยละหา้ของวงเงนิงบประมาณหรอืราคาพสัดทุี่จดัซ้ือจดัจา้ง 

เวน้แต่การจดัซ้ือจดัจา้งที่เหน็ว่ามีความส าคญัเป็นพเิศษ จะก าหนดอตัราสูงกว่า

รอ้ยละหา้แต่ไม่เกนิรอ้ยละสบิกไ็ด ้

    การก าหนดหลกัประกนัจะตอ้งระบไุวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารเชิญชวนให ้

เขา้ยื่นขอ้เสนอหรอืในสญัญาดว้ย 

  กรณีที่ผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาวางหลกัประกนัที่มีมูลค่าสูงกว่าที่

ก าหนดไวใ้นระเบยีบเอกสารเชิญชวน หรอืสญัญา ใหอ้นุโลมรบัได ้

  ข้อ ๑๖๙ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรฐัเป็นผูย่ื้นข้อเสนอหรือเป็น
คู่สญัญาไม่ต้องวางหลกัประกนั 



การคนืหลกัประกนั 

ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที่ ผอ.ร.ร.

เหน็ชอบรายงานผลคดัเลอืกผูช้นะการ

ซ้ือหรอืจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ผูย้ื่น

ขอ้เสนอรายที่คดัเลอืกไวซ้ึ่งเสนอราคา

ต า่สดุไม่เกนิ ๓ ราย ใหค้นืไดต่้อเม่ือ

ไดท้ าสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูย้ื่น

ขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้ 

(๑) หลกัประกนัการเสนอราคา คนืใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ 



โดยเรว็ และอย่างชา้ตอ้งไม่เกนิ ๑๕ วนั นับถดั

จากวนัที่คู่สญัญาพน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญา  
(๒) หลกัประกนัสญัญา คนืใหแ้ก่คู่สญัญา/ผูค้ า้ประกนั 

 การจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ตอ้งมีการประกนัเพื่อความช ารุดบกพร่องใหค้ืนหลกัประกนัใหแ้ก่

คู่สญัญาหรอืผูค้ ้าประกนัตามอตัราสว่นของพสัดุซ่ึงหน่วยงานของรฐัไดร้บัมอบไวแ้ลว้ แต่ท ัง้น้ีจะตอ้ง

ระบไุวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารเชิญชวนและในสญัญาดว้ย 

 การคนืหลกัประกนัที่เป็นหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคาร บรษิทัเงนิทนุหรอืบริษทัเงนิทนุ

หลกัทรพัยใ์นกรณีที่ผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาไม่มารบัภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ ใหร้บีสง่ตน้ฉบบั

หนงัสอืค ้าประกนัใหแ้กผู่ย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนโดยเรว็พรอ้มกบัแจง้ให ้

ธนาคารบรษิทัเงนิทนุหรอืบริษทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ผูค้ ้าประกนัทราบดว้ย ส าหรบัหนงัสอืค ้าประกนั

อเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารใหค้ืนแกธ่นาคารผูอ้อกหนงัสอืค ้าประกนัอเิลก็ทรอนิกสผ่์านทางระบบจดัซ้ือ

จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์



การแก้ไขสญัญาและมีผลท าให้วงเงินตามสญัญาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม    
ในกรณีเพ่ิมขึน้ คู่สญัญาต้องน าหลกัประกนัสญัญามาวางเท่ากบัวงเงิน

หลกัประกนัสญัญาท่ีได้เพ่ิม 

ถา้หลกัประกนัสญัญาที่คู่สญัญาน ามามอบไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติาม

สญัญาลดลงหรอืเสือ่มค่าลง หรอืมีอายไุม่ครอบคลมุถงึความรบัผิดของคู่สญัญา

ตลอดอายสุญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆกต็ามรวมถงึสง่มอบงานล่าชา้เป็นเหตใุห ้

ระยะเวลาแลว้เสรจ็หรอืวนัครบก าหนดความรบัผิดในความช ารุดบกพร่องตาม

สญัญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สญัญาตอ้งหาหลกัประกนัใหม่หรอืหลกัประกนัเพิ่มเตมิให ้

มีจ านวนครบถว้นตามมูลค่าที่ก าหนดในสญัญามามอบใหภ้ายในระยะเวลาที่

หน่วยงานของรฐัก าหนด 



การบรหิารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 




