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คู่มือการจัดซือ้จัดจ้างงานพัสดุ 

ตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2552 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 

1 .เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง    
5. คณะกรรมการต่างๆ 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
คณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้างแต่ละคณะ (ยกเว้นจ้างที่ปรึกษา) จะต้องมีจ านวน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และอย่างน้อยกรรมการ 2 คน โดยปกติต้อง
แต่งตั้งบุคคล ระดับ 3 ขึ้นไป แต่ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะ
แต่งตัง้พนักงานหรือลูกจ้างประจ าคนหนึ่งเป็น ผู้ตรวจรับก็ได้ 
ประเภทคณะกรรมการ มีดังนี้ 
- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
- คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
- คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
- คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง (เฉพาะกรณีจ้างก่อสร้าง
เท่านั้น) อ ื่นๆ (กรณีการก่อสร้าง) 

- ผู้ควบคุมงาน 
- คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง ข้อยกเว้น 
- ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวด ราคา 
-  ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
-  ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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การประชุมคณะกรรมการ 
องค์ประชุม : ประธานและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงมติ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้มติเอกฉันท์หากกรรมการ
ไม'เห็นด้วย 

ให้ท าความเห็นแย้งไว้ 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันมีทั้งหมด 6 วิธี 
1.วิธีตกลงราคา 
2.วิธีสอบราคา 
3.วิธีประกวดราคา 
4.วิธีพิเศษ 
5.วิธีกรณีพิเศษ 
6.วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

หมายเหตุ มีการเพิม่การจัดซื้อจัดจ้างอีก 1 วิธี คือวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ได้น ามาใช้ 

ตั้งแต่ปี 2545  
 

1. กรณีที่ใช้วงเงินเป็นตัวก าหนดวิธี จะมีด้วยกัน 3 วิธี คือ 
1. วิธีตกลงราคา (เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท) 
2. วิธีสอบราคา (เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท) 

3. วิธีประกวดราคา (เกินกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป) 
 

2. กรณีที่ใช้วงเงินและเงื่อนไขเป็นตัวก าหนด มี 1 วิธี คือ 

1. วิธีพิเศษ (เกิน 100,000 บาทและต้องมีเหตุผลตามข้อบังคับข้อ23....และ24....) 

3. กรณีทีใช้เงื่อนไข (ไม่จ ากัดวงเงิน) 
1. วิธีกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่เป็น

ผู้ผลิตพัสดุหรือรับจ้าง ท างานนั้น หรือจากหน่วยงานที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้ซื้อหรือจ้าง 
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รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

ก่อนซือ้ หรือจ้างทุกวิธีเจ้าหน้าทีพัสดุต้องท ารายงานขอซือ้ขอจ้างทุกครั้ง ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  ................................................................................... 
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง ............................................................................  
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางหรือราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ ..........  
4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง .................................................................................................................  
5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ...........................................................  
6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผล ....................................................................................................  
7. ข้อเสนออ่ืนๆ เช่นแต่งตั้งคณะกรรมการ .....................................................................................  
 

*  ข้อยกเว้น การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ได้คาดทนาย 

ไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติไต้ทน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการไป
ก่อนแล้ว รบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม   

*   ข ้อควรระวัง ในการด าเนินการในข้อนี้ต้องใช้ดุลพินิจและต้องมีความสมเหตุสมผล 
ยกตัวอย่างเช่น ในการเดินทางไปราชการแล้วรถเสียกะทันหัน ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน สามารถใช้ ข้อนี้ได้ 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีต่อไปนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะใช้ตัวเลขเรียงล าดับ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลในแต่ละส่วน 
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส านัก/ส่วน/งาน ผู้ก าหนดความต้องการ (หรือเรียกว่า
ผู้ใช้งาน)  คณะกรรมการต่างๆ และผู้บันทึกบัญชีวัสดุ  

ส ่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้ด าเนินการ 
ส่วนที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ /และผู้ได้รับมอบอ านาจ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติ หรือรับทราบการ

ด าเนินการต่างๆ ในที่นี่จะเรียกว่าผู้มีอ านาจ 
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๑. วิธีตกลงราคา 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 100,000 บาท) 
ผู้ใช้งาน/คณะกรรมการ 

/ผู้บันทึกบัญชีวัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้มีอ านาจ 

1. ผู้ใช้งานจัดท าบันทึกความ
ต้องการพร้อมรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะหรือขอบเขต
การจ้างและรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
8. คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจรับสินค้า/จัดท าใบ
กรรมการตรวจรับและใบเบิก
พัสดุเสนอผู้มีอ านาจทราบ
และบันทึกบัญชีวัสดุไว้เป็น
หลักฐานเพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายวัสดุและตรวจนับ
พัสดุคงเหลือสิ้นงวด 
10. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติและ
รับทราบการตรวจรับดังกล่าว
แล้วจะต้องส่งเอกสารทั้งหมด
ให้ฝ่ายคลังเพ่ือท าการเบิกจ่าย 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการซื้อ
จ้างและวงเงินที่จะใช้
โดยประมาณ 
3. จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอ
จ้างพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติฝ่าย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุออก
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (เจ้าหน้าที่
พัสดุจะติดต่อกับผู้ชาย
โดยตรง 
6. รับมอบสินค้าจากผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง 
7. ส่งมอบแก่คณะกรรมการ
ตรวจรับ 
11. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานการ
ตรวจรับ และส่งเอกสาร
ทั้งหมดเพ่ือเบิกจ่ายต่องาน
การเงิน 

4. อนุมัติรายงาน 
9. ทราบ/อนุมัติการเบิกจ่าย
พัสดุ 

 
ข้อแนะน า (เฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ) 
- ในการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างให้ท าส าเนาไว้1 ชุด 
- จัดท าทะเบียนคุมเลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง และลงวันที่ที่รายงานได้รับอนุมติ 
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- จัดท าทะเบียนคุมเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
- ส าเนาเอกสารตรวจรับเพ่ือจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 1 ชุด ประกอบด้วย ใบกรรมการ
ตรวจรับ 

ใบส่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ บันทึกความต้องการ ส าเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
-  ลงสมุดคุมหลักฐานการส่งเบิกเงินทุกครั้ง โดยส าเนาใบกรรมการตรวจรับและใบแจ้งหนี้ให้
บัญชีด้วย  
-  กรณีเป็นวัสดุ ให้ลงบัญชีวัสดุ 
- กรณีเป็นครุภัณฑ์ให้จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ออกรหัสครุภัณฑ์และเขียนรหัสให้ครบล้วน 
 

2. วิธีสอบราคา 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีสอบราคา (เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท) 

ผู้ใช้งาน/คณะกรรมการ 
/ผู้บันทึกบัญชีวัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ผู้มีอ านาจ 

1. ผู้ใช้งานจัดท าบันทึกความ
ต้องการพร้อมรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขอบเขตการจ้างและรายชื่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
8. เปิดซองเอกสารตามบัญชี
ส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน แล้วประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้ง
แจ้งผู้ที่ไม่ผ่าน (ถ้ามี) 
9. คัดเลือกผู้เสนอราคาท่ี
เสนอตรงตามข้อก าหนดและ
จัดท าบันทึกสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้มีอ านาจ

2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการซื้อ/
จ้างและวงเงินที่ใช้ 
3. จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดท า
เอกสารสอบราคาเสนอผู้มี
อ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 
5. จัดส่งเอกสารสอบราคาไป
ยังผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้มากท่ีสุด
พร้อมประกาศลงเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการและของ
กรมบัญชีกลาง 
www.pcd.go.th และ  
www.Gprocurement.or.th 
พร้อมปิดประกาศ ณ ส่วน
ราชการ 

4. อนุมัติในรายงานขอซื้อขอ
จ้างพร้อมลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
ประกาศสอบราคาฉบับย่อ 
11. อนุมัติในผลการจัดซื้อ/
จ้าง 
13. ลงนามในสัญญา 
16. รับทราบการตรวจรับ
ของกรรมการตรวจรับและ
อนุมัติการเบิกจ่ายพัสดุ 
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อนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 
15. คณะกรรมการตรวจรับ
พร้อมจัดท าใบเบิกพัสดุ 
เสนอผู้มีอ านาจทราบและ
อนุมัติการเบิกจ่ายพัสดุ 
17. ส่งเอกสารทั้งหมดให้
ฝ่ายการคลังเพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ภายหลังจากผู้มีอ านาจ
รับทราบและลันทึกบัญชี 
(กรณีเป็นวัสดุ) ไว้เป็น
หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายวัสดุเพื่อตรวจนับ
วัสดุคงเหลือสิ้นงวดา 
 

6. รับซองสอบราคาจากผู้ยื่น 
โดยออกหลักฐานการรับซอง
ให้กับผู้ยื่นทุกรายและส่งมอบ
ซองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เก็บรักษาทันที 
7. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่ง
มอบซองสอบราคาแก่
คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเมื่อถึงก าหนดเปิดซอง 
10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบความถูกต้องของการ
คัดเลือกผู้เสนอราคาและเสนอ
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
12. แจ้งผลการเปิดซองแก่ผู้
เข้าเสนอราคาทุกรายทราบ
และจัดท าสัญญากับผู้ได้รับ
คัดเลือกหลังจากได้รับอนุมัติ
เงินประจ างวดแล้ว 
14. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ
สินค้า/งานตามสัญญาแก่
คณะกรรมการตรวจรับ 

 
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 
 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2552 และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 พัสด ุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามสัญญาเงินกู้ต่างประเทศ การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มี
การติดตั้ง ทดสอบ และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
 การจ้าง ให้หมายความรวมถึง  การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วย
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และ
การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูก
สร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนาม
กีฬา สถานีน าร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน และรวมตลอดถึง
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ทอ่ระบาย
น้ า หอถังน้ า ถนน ประปา และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ  
 พัสดุที่ผลิตในประเทศ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตส าเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิต
ตั้งอยู่ในประเทศไทย  
 กิจการของคนไทย หมายความว่า กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทย  
 ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างท าพัสดุ หรือเข้า
เสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แกส่วนราชการใด 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองาน ให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
 
การประชุมของคณะกรรมการ 

ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมี
เสียงหนึ่งในการลงมติ  

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ท าบันทึกความเห็นแย้ง
ไว้ด้วย 
 
 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  
 
รายละเอียดคู่มือแนวทางการซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
1. การจัดเตรียมท าค าขอซื้อ/ขอจ้างโดยวิธีสอบราคา 
 1.1 การจัดท าข้อก าหนดรายละเอียดการจัดซื้อ หรือการจัดจ้าง 

1.1.1 การจัดท าข้อก าหนดรายละเอียดการซื้อ ควรมีหัวข้อ ดังนี้  
  1.1.1.1 ความประสงค์ที่ต้องการซื้อ เช่น ส านักประสงค์จะซื้ออะไร จ านวน
เท่าใด ต้องมีการติดตั้งและทดสอบหรือไม่ ระบุสถานที่  
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  1.1.1.2 คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
   (1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   (2) กรณีเป็นงานซื้อที่มีวงเงินสูง ควรก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็น
นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างนี้ 
   (3) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล
หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชกร 
   (4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
   (5) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน
เช่นว่านั้น 
  1.1.1.3 ข้อก าหนดรายละเอียดพัสดุที่ซื้อ เช่น  
   (1) ซื้อครุภัณฑ์มาตรฐาน ต้องก าหนดลักษณะตามมาตรฐาน  
   (2) กรณีเป็นพัสดุที่มีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายการตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ/หรือระบุหมายเลข มาตรฐานไว้ด้วย 
   (3) กรณเีป็นพัสดุที่ไม่ประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียน ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุ
แหล่งก าเนิด หรือประเทศท่ีผลิตด้วย 
  1.1.1.4 ก าหนดต้องยื่นเอกสารหลักฐานหรือแคตตาล็อก (กรณีจ าเป็น) 
  1.1.1.5 ก าหนดยืนราคา (ปกติสอบราคาก าหนด 90 วัน)  
  1.1.1.6 ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ 
  1.1.1.7 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาซื้อ เช่น พิจารณาตัดสินด้วยราคาแต่
ละรายการ (เช่นกรณีซื้อครุภัณฑ์) หรือพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น (เช่นกรณีซื้อวัสดุ) 
  1.1.1.8 ก าหนดการจ่ายเงิน 
  1.1.1.9 ห้ามมีข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
   (1) ห้ามก าหนดยี่ห้อสินค้า และประเทศแหล่งผลิต 
   
 
 
 1.1.2 การจัดท าข้อก าหนดรายละเอียดการจ้าง 
  1.1.2.1 ความประสงค์ที่ต้องการจ้าง เช่น ส านักพัฒนาและปลูกบ ารุง จะจ้าง
ท าอะไร จ านวนเท่าใด ต้องมีการติดตั้งและทดสอบหรือไม่ ระบุสถานที่  
  1.1.2.2 คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
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   (1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  
   (2) กรณีเป็นงานว่าจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
ต้องก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างนี้ 
   (3) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   (4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
   (5) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สะสิทธิ์และความคุ้มกัน
เช่นว่านั้น 
  1.1.1.3 ข้อก าหนดรายละเอียดของงานที่ว่าจ้าง 
  1.1.1.4 ก าหนดยืนราคา (ปกติสอบราคาก าหนด 90 วัน)  
  1.1.1.5 ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ 
  1.1.1.6 ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ 
  1.1.1.7 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาซื้อ เช่น พิจารณาตัดสินด้วยราคาแต่
ละรายการ (เช่นกรณีซื้อครุภัณฑ์) หรือพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น (เช่นกรณีซื้อวัสดุ) 
  1.1.1.8 ก าหนดการจ่ายเงิน 
  1.1.1.9 กรณีก าหนดค่าปรับ 
  1.1.1.10 ห้ามมีข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
   (1) กรณีงานว่าจ้างก่อสร้าง ห้ามก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ว่าต้องมีทุนจดทะเบียนจ านวนหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีผลประกอบการเป็นก าไร จะต้องมีบุคลากร
หรือเครื่องมือเครื่องจักรอยู่ก่อน หรือขณะเข้าเสนองาน และหรือจะต้องมีหนังสือรับรอง
ทางการเงินจากสถาบันการเงินมาแสดงตั้งแต่ขณะเสนอราคา  
   (2) กรณีเป็นงานก่อสร้าง ต้องก าหนดราคากลางเป็นวงเงินที่ใช้การ
ว่าจ้าง ราคากลางต้องก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และเป็นวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้อ านวยการองค์การ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
 
2. กรณีเป็นงานก่อสร้าง 
 2.1 เจ้าของงานน าเสนอรายชื่อต่อผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
 2.2 เมื่อได้รับอนุมัติ ส่งให้  งานพัสดุ ส านักอ านวยการ 
 2.3 งานพัสดุ ส านักอ านวยการ  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
แล้วน าเสนอผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ลงนามในค าสั่ง 
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 2.4 เมื่อผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ลงนามใน
ค าสั่ง 
ลงนามในค าสั่งแล้ว ส่งงานพัสดุ ส านักอ านวยการ   
 2.5 งานพัสดุ ส านักอ านวยการ    ออกเลขท่ีและวันที่ของค าสั่ง ส่งค าสั่งให้ประธาน
กรรมการด าเนินการต่อไป พร้อมกับเวียนค าสั่งให้กรรมการทราบ 
 2.6 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ด าเนินการจัดท าราคากลาง โดยต้องสอดคล้อง
และเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด แบบ รายการ ปริมาณงาน ที่จะว่าจ้างในครั้งนั้น ซึ่ง
ได้รับจากเจ้าของงาน 
 2.7 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง น าเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือขออนุมัติราคากลาง พร้อมรายละเอียดการคิดราคา
กลาง 
 2.8 ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ อนุมัติราคากลาง 
 2.9 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ส่งเรื่องการอนุมัติราคากลางให้เจ้าของงานเพ่ือ
ใช้ในการจัดท าค าของจ้างต่อไป 
 
 
3.   การจัดท าค าขอซ้ือ/ขอจ้าง 
 3.1 จัดท าค าขอซื้อ/ขอจ้างตามแบบฟอร์มขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยผู้มี
อ านาจลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ  
  3.1.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ชุด โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน
ซ่ึงแต่งต้ังจากพนักงาน โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และควมรับผิชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ขององค์การจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคน
ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  คณะกรรมการ จ านวน 2 ชุด คือ 
   3.1.1.1 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
   3.1.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง แล้วแต่กรณี ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ ร่วม
เป็นกรรมการด้วย  
    (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อ  
    (2) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ส าหรับการจ้าง 
   3.1.1.3 ห้าม แตง่ตั้งกรรมการในข้อ 3.1.2.1 และข้อ 3.1.2.2 ซ้ ากัน 
  3.1.2 กรณีเป็นงานให้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานด้วย 
  3.1.3 กรณีงานที่ว่าจ้างนี้ เป็นงานที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ระบุใบ
แบบขออนุมัติจัดจ้าง ด้วยว่า เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ระบุวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น จะก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณใดถึงปีงบประมาณใด ใช้เงิน
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งบประมาณปีเริ่มต้น(ปีงบประมาณที่ว่าจ้าง) จ านวนเท่าใด และได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผู้พันข้าม
ปีงบประมาณแล้วหรือไม่ พร้อมแนบหลักฐาน 
 3.2 ข้อก าหนดรายละเอียด  
 3.3 กรณีเป็นงานก่อสร้าง หลักฐานแสดงว่าได้อนุมัติราคากลาง  
 3.4 หลักฐานแสดงว่ามีเงินที่จะด าเนินการว่าจ้าง เช่น รายการตามเอกสารงบประมาณ
แผ่นดิน รายการที่ได้รับอนุมัติเงิน  กรณีเป็นการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้อง
แสดงเอกสารที่ได้รับอนุมัติหลักการให้โอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว 
  
 
4. พัสดุรับเรื่อง ตรวจสอบแบบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และ ข้อก าหนดรายละเอียด 
 เมื่อพัสดุรับแบบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และ ข้อก าหนดรายละเอียด ให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
 4.1.1 รายการที่ขอซื้อ/ขอจ้างต้องตรงกับรายงานที่ได้รับเงินงบประมาณ หรือตรงกับ
รายการที่ได้รับอนุมัติหลักการให้โอนเงินหรือเปลี่ยนแปลง 
 4.1.2 กรณีเป็นรายการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลง ต้องได้รับอนุมัติหลักการจากอธิบดี
แล้ว 
 4.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบ 
 4.1.4 กรณีเป็นงานก่อสร้างต้องมีราคากลางที่ได้รับอนุมัติแล้ว และมีผู้ควบคุมงาน 
 4.1.5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 4) ครบถ้วนและถูกต้อง 
 4.1.6 ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการว่าจ้างต้องไม่ขัดกับระเบียบ และมติ ครม. ที่
เกี่ยวข้อง  
 4.1.7 กรณีด าเนินการไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือต้องแก้ไขปรับปรุง จะเรื่องกลับไปยัง
เจ้าของเรื่อง เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
5. การน าเสนอขออนุมัติหลักการและลงนามค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
 การน าเสนอขออนุมัติหลักการ เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ ดังนี้ 
 5.1 จัดท ารายงานขอความเห็นชอบด าเนินการสอบราคา 
 5.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี 
 5.3 จัดท าประกาศสอบราคา และส าเนาประกาศสอบราคา 
 5.4 น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือขออนุมัติหลักการ และลงนามค าสั่งและประกาศ
สอบราคา 
 5.5 ผู้มีอ านาจอนุมัติ ได้อนุมัติหลักการและลงนาม 
 5.6 พัสดุออกเลขที่ค าสั่ง จัดเก็บรักษาค าสั่งตัวจริง 
 5.7 พัสดุออกเลขที่ประกาศ และก าหนดวันยื่นซองในประกาศ จัดเก็บรักษาประกาศ
ตัวจริง ดังนี้ 
  5.7.1 ก าหนดวันรับเอกสารไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประกาศ 
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  5.7.2 ก าหนดวันยื่นซองเอกสารสอบราคาในวันถัดไปของวันหมดเขตวันรับ
เอกสาร 
  5.7.3 ก าหนดเปิดซองสอบราคาเว้นหนึ่งวันหลังหมดเขตวันยื่นซอง (หรือตาม
ความจ าเป็น) 
  5.7.4 กรณีท่ีจ าเป็นต้องดูสถานที่หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  
           ให้ก าหนดสถานที่ วัน  เวลาที่นัดหมาย 
 5.8 ลงทะเบียนประกาศสอบราคา 
 5.9 ส าเนาค าสั่งและประกาศแจ้งเวียนคณะกรรมการ 
 5.10 น าส าเนาประกาศสอบราคาไปด าเนินการตามระเบียบ คือ 
  5.10.1 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบน าประกาศสอบราคาติดประกาศในที่
เปิดเผย 
  5.10.2 พัสดุน าประกาศสอบราคาลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
  5.10.3 พัสดุน าส่งประกาศสอบราคาให้กองแผนงานลงเว็บไซต์ขององค์การ 
  5.10.4 จัดส่งประกาศสอบราคาเพ่ือเผยแพร่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
 5.11 พัสดุจัดเอกสารการสอบราคาส าหรับผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มาขอรับ 
 5.12 แจกเอกสารการยื่นซองเสนอราคา ให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมาขอรับ
ภายในก าหนดเวลาตามที่ก าหนดในประกาศสอบราคา และท าทะเบียนการรับเอกสาร 
 
6. การรับเอกสารการยื่นซองจากผู้เสนอราคา 
 6.1 เจ้าที่พัสดุรับเอกสารการยื่นซองเสนอราคาโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่
รับซอง กรณีท่ีผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง และส่งมอบซองให้แก่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที  
 6.2 การรับซองจะรับจนถึงก าหนดวันเวลาปิดรับซองเสนอราคา ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ โดยจะต้องตรวจสอบซองเสนอราคาว่าถูกต้อง ดังนี้ 
  6.2.1 ซองเสนอราคาจะต้องผนึกซอง และจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคาระบุว่าเป็นสอบราคาตามประกาศที่ (ระบุตามที่ก าหนดไว้ในประกาศราคา) 
  6.2.2 ตรวจว่าเอกสารที่ยื่นแยกเป็น 2 ส่วนตามที่ก าหนดในประกาศสอบ
ราคา 
  6.2.3 จะตอ้งตรวจสอบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1,2  ตามจ านวนที่ยื่น 
 6.3 ลงบัญชีผู้มายื่นซอง  
 6.4 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง  
 6.5 จัดท ารายงานและรวบรวมซองเสนอราคาของผู้เสนอราคา แล้วน าส่งประธาน
กรรมการเปิดซองเสนอราคา เพื่อด าเนินการต่อไป คือ ตรวจสอบเรื่องผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
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7. คณะกรรมการฯ รับรายงานและเรื่องจากพัสดุ 
 7.1 กรณีไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา  
  7.1.1 ให้คณะกรรมการฯ สรุปรายงานต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ โดยเสนอความ
เห็นสมควรด าเนินการอย่างไร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็น แล้วแต่กรณี คือ 
  (1) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ด าเนินซื้อหรือจ้าง
ต่อไป คือยุติการซื้อหรือจ้าง ต้องชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่ด าเนินซื้อหรือจ้างต่อไปได้ 
หรือหมดความจ าเป็น 
  (2) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการว่าจ้างโดยวิธี
อ่ืน เช่น ซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งนี้ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดรายละเอียด และ/
หรือรูปแบบ และ/หรือรายการ และ/หรือวงเงิน ซึ่งจะด าเนินการได้ในกรณี  
   (2.1) เหตุผล เนื่องจากความจ าเป็นเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ  
   (2.2) ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาแล้วไม่ได้ผลดี เช่น
ด าเนินการสอบราคามาแล้วตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ยังไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้   ทั้งนี้การสอบ
ราคาที่ด าเนินการแล้วดังกล่าว และการซื้อหรือจ้างครั้งต่อไปโดยวิธีพิเศษต้องไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดรายละเอียด และ/หรือรูปแบบ และ/หรือรายการ และ/หรือวงเงิน 
  (3) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการว่าจ้างโดยวิธี
สอบราคาต่อไป  
  7.1.2 กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ด าเนินซื้อหรือจ้าง
ต่อไป คือยุติการซื้อหรือจ้าง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   7.1.2.1 คณะกรรมการฯ สรุปรายงานการสอบราคา (เช่น ไม่มีผู้ยื่น
ซองเสนอราคา) และให้เสนอความเห็นว่า เห็นสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างจ้าง และไม่
ด าเนินการว่าต่อ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่ด าเนินซื้อหรือจ้างต่อไป (เช่น หมด
ความจ าเป็น หรือไม่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินหรือเปลี่ยนแปลง) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อหรือการจ้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
   7.1.2.2ผู้มีอ านาจอนุมัติได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อหรือว่าจ้างแล้ว  
   7.1.2.3งานพัสดุจัดท าประกาศยกเลิกแล้วน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
ให้ลงนาม  
   7.1.2.4 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามในประกาศยกเลิกแล้ว  
   7.1.2.5 พัสดุน าประกาศไปติดประกาศ 
   7.1.2.6 พัสดุน าประกาศลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
   7.1.2.7 พัสดุน าส่งประกาศให้กองแผนงานลงเว็บไซต์ขององค์การ 
   7.1.2.8งานพัสดุจะส่งประกาศยกเลิกพร้อมเรื่องเดิมท้ังหมดคืน
เจ้าของงาน 
  7.1.3 กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการว่าจ้างโดย
วิธีอ่ืน เช่น ซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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  7.1.3.1 คณะกรรมการฯ สรุปรายงานการสอบราคา (เช่น ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอ
ราคา) และให้เสนอความเห็นว่า เห็นสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างจ้าง แล้วด าเนินการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีใด เป็นการด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯข้อใด (เช่น ซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ตาม
ระเบียบพัสดุ) พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็น (เช่น มีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ 
หากล่าช้าจะเกิดความเสียหาย ท าให้ราชการเสียประโยชน์)  เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อหรือการจ้าง และด าเนินการซื้อหรือจ้างตามที่เสนอ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
   7.1.3.2 ผู้มีอ านาจอนุมัติได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อหรือว่าจ้างแล้ว 
   7.1.3.3 งานพัสดุจัดท าประกาศยกเลิก แล้วน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
ให้ลงนาม 
   7.1.3.4 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามในประกาศยกเลิกแล้ว 
   7.1.3.5 พัสดุน าประกาศไปติดประกาศ 
   7.1.3.6 พัสดุน าประกาศลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
   7.1.3.7 พัสดุน าส่งประกาศให้กองแผนงานลงเว็บไซต์ของกรม 
   7.1.3.8 งานพัสดุจะส่งประกาศยกเลิกพร้อมเรื่องเดิมท้ังหมดคืน
เจ้าของงาน 
   7.1.3.9 เจ้าของงานจะต้องเริ่มด าเนินการขอซื้อหรือขอจ้างใหม่ โดย
เริ่มด าเนินการตามรายละเอียดคู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีที่ได้รับอนุมัติ 
  7.1.4 กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ แล้วด าเนินการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาต่อไป ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   7.1.4.1 คณะกรรมการฯ สรุปรายงานการสอบราคา (เช่น ไม่มีผู้ยื่น
ซองเสนอราคา) และให้เสนอความเห็นว่า เห็นสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างจ้างในครั้งนี้ แล้ว
ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาต่อไป หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ก็ให้เสนอว่า
โดยใช้คณะกรรมการชุดเดิม เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อหรือ
การจ้าง แล้วด าเนินการซื้อหรือจ้างตามที่เสนอ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
   7.1.4.2 ผู้มีอ านาจอนุมัติได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อหรือว่าจ้างแล้ว 
   7.1.4.3 งานพัสดุจัดท าประกาศยกเลิก  
   7.1.4.4 งานพัสดุจัดประกาศสอบราคาใหม่ 
   7.1.4.5 งานพัสดุจัดท าจัดท าค าสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการ (ถ้ามี) 
   7.1.4.6 น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้ลงนาม 
   7.1.4.4 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามในประกาศยกเลิก ประกาศสอ
ราคา และค าสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการ (ถ้ามี) แล้ว 
   7.1.4.5 พัสดุน าประกาศยกเลิกไปติดประกาศ 
   7.1.4.6 พัสดุน าประกาศยกเลิกลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
   7.1.4.7 พัสดุน าส่งประกาศยกเลิกลงเว็บไซต์ขององค์การ 
  7.1.4.8 พัสดุด าเนินการเกี่ยวกับประกาศสอบราคา และค าสั่งเปลี่ยนแปลง
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กรรมการ(ถ้ามี) ที่ผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามแล้ว ไปด าเนินการตามคู่มือการสอบราคาข้อ 5.6 
ตามล าดับ 
 7.2 กรณีมีผู้ยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อไปในเรื่องตรวจสอบการ
มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 
8. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศ 
 การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ต้องด าเนินการก่อนเปิดซองสอบราคา 
 8.1 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ จึง
มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยตรวจสอบ ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยพิจารณาจากตัวผู้จัดการ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการ
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนอ
งานให้แก่ราชการนั้น ในคราวเดียวกัน 
  (2) ตรวจสอบความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยพิจารณาจากตัวผู้เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน
จ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลาย
รายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ราชการนั้น ในคราวเดียวกัน 
  ค าว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบ
ห้าในกิจการนัน้ 
  (3) ตรวจสอบความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่างเชิงบริหารและเชิง
ทุน โดยพิจารณาจากผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจใน
การด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็น หุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่องค์การ ในคราวเดียวกัน 
  การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่
สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารง
ต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นสว่น หรือผู้ถือหุ้น โดยตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง 
หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่เกี่ยวของได้
เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ราชการนั้น ในคราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือเสนอ
งานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
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 8.2 กรณีไม่มีผู้ผู้เสนอราคารายใดมีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการฯ จัดท า
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา 
 8.3 กรณีตรวจพบมีผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
  8.3.1 ให้ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทุกรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคา พร้อมทั้งแจ้งผู้เสนอราคางานนั้นโดยพลัน และในการแจ้งนั้นจะต้องระบุสิทธิ
ในการอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการไปด้วย โดยระบุให้ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดสิทธิ
สามารถอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง 
การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาไม่เป็นเหตุในการทุเลาการด าเนินการหมายถึงแม้จะมีการอุทธรณ์ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก็มิต้องหยุดการพิจารณาเพ่ือรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ
องค์การแต่อย่างใด 
  8.3.2 จัดท าประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นผู้ที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา 
 8.4 เมื่อจัดท าประกาศแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       (1) ติดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
       (2) ส่งประกาศให้งานพัสดุ ติดประกาศ 
       (3) ส่งประกาศให้กองแผนงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรม 
       (4) น าประกาศแนบเรื่องเดิม 
 
9. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด าเนินการเปิดซองสอบราคา 
 เมื่อถึงวันเวลาก าหนดการเปิดซองสอบราคาท่ีก าหนดไว้ในประกาศสอบราคา ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
 9.1 กรณีเม่ือถึงก าหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา ประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการในเวลานั้น 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ 9.2.1 ถึง 9.2.4 
 9.2 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ด าเนินการ เปิดซองสอบราคา ดังนี้ 
  9.2.1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
  9.2.2 เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย 
  9.2.3   ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย 
  9.2.4 กรรมการทุกคนลงรายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 
 
 
10. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาซองเสนอราคา 
 การพิจารณาซองเสนอราคามี 2 ส่วน คือ ให้ตรวจสอบผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติและ
เสนอรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนดและประกาศฯ และให้พิจารณาซื้อหรือจ้างผู้ที่



-17- 

เสนอราคาถูกตองตามข้อก าหนดรายละเอียด เงื่อนไขและประกาศสอบราคาและเสนอราคา
ต่ าสุด คือ 
  10.1 พิจารณาคุณสมบัติและข้อก าหนดรายละเอียด โดยหน้าที่ของ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคต
ตาล็อกหรือรูปแบบและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา นั้นคือให้ตรวจสอบหาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียด
ครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนดและประกาศฯ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   (2) ตรวจสอบใบเสนอราคา 
   (3)ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่เสนอถูกต้องตามข้อก าหนด
รายละเอียด 
   (4)ตรวจสอบเอกสารและข้อเสนอของผู้เสนอราคาว่าเสนอถูกต้อง
ตามข้อก าหนดรายละเอียดและประกาศสอบราคา 
  คัดเลือกผู้ที่เสนอราคาถูกต้องตามประกาศสอบราคาและข้อก าหนด
รายละเอียด เพ่ือจะได้ 
พิจารณาราคาท่ีเสนอต่อไป 
   10.1.1 กรณีไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดรายละเอียด 
เงื่อนไขและประกาศสอบราคา ให้คณะกรรมการฯ สรุปรายงานการสอบราคาต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติ โดยเสนอความเห็นว่าสมควรยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ด าเนินซื้อหรือจ้างต่อไป หรือ
ยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้แล้วด าเนินการว่าจ้างโดยวิธีอ่ืน หรือยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
แล้วด าเนินการว่าจ้างโดยวิธีสอบราคาใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามคู่มือการสอบราคา ข้อ 
7.1.1 ถึง ข้อ 7.1.4 แล้วแต่กรณี ตามล าดับ  
   10.1.2กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดรายละเอียด เงื่อนไข
และประกาศสอบราคา ดังนั้น ผู้เสนอราคาที่ท่ีเสนอถูกต้องตามข้อก าหนดรายละเอียด เงื่อนไข
และประกาศสอบราคา คือผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการฯได้คัดเลือกและเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
ในการสอบราคาครั้งนี้ เพ่ือจะได้พิจารณาราคาที่เสนอต่อไป 
  10.2 การพิจารณาราคาเพื่อซื้อหรือจ้าง หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ให้พิจารณาเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาท่ีถูกต้องตามระเบียบฯ (คือผู้
เสนอราคามีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือฯ ข้อ 10.1.1) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางองค์การ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือก
ไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด นั้นคือ ให้พิจารณาซื้อหรือจ้างผู้ที่เสนอราคาถูกตองตามข้อก าหนด
รายละเอียด เงื่อนไขและประกาศสอบราคาและเสนอราคาต่ าสุด โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   10.2.1 กรณีที่ราคาที่จะซื้อหรือจ้างอยู่ในวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือ
จ้าง ให้คณะกรรมการฯ สรุปผลขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ต่อไป ซึ่งหมายถึงกรณี ดังต่อไปนี้ 
    10.2.1.1 ผู้ที่เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดฯ และเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง 
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    10.2.1.2 ผู้ที่เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดฯ และเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด และราคาที่เสนอเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง แต่เมื่อต่อรองราคา ได้
ราคาที่ลดแล้วอยู่ในวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง 
   10.2.2 กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและราคาที่จะซื้อหรือจ้างอยู่
ในวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการฯ สรุปผลขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ต่อไป ซึ่ง
หมายถึงกรณี ดังต่อไปนี้ 
    10.2.2.1 มีผู้ยื่นซองเสนอราคารายเดียวและเสนอราคา
ถูกต้องตามข้อก าหนดฯ และราคาที่เสนอเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง หรือราคาที่เสนอ
เกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง แต่เมื่อต่อรองราคา ได้ราคาที่ลดแล้วอยู่เกินวงเงินที่ใช้ใน
การซื้อหรือการจ้าง 
    10.2.2.2 มีผู้ยื่นซองเสนอราคาหลายราย แต่มีผู้เสนอราคา
ถูกต้องตามข้อก าหนดฯ เพียงรายเดียว และราคาที่เสนอเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง 
แต่เมื่อต่อรองราคา ได้ราคาที่ลดแล้วอยู่ในวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง 
   10.2.3 กรณีมีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป คือ มีผู้
ที่เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดรายละเอียด เงื่อนไขและประกาศสอบราคาและเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด และเสนอราคาเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ไม่ว่าราคาต่ าสุดนั้นจะอยู่ในวงเงินหรือสูง
กว่าวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ก็ตาม ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
    10.2.3.1 เรียกผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่ าสุดและเสนอ
ราคาเท่ากันทุกราย มาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา (ให้เสนอเฉพาะราคา 
ไม่ต้องยื่นเอกสารตามข้อก าหนดอื่นๆ) 
    10.2.3.2 เปิดซองราคาท่ียื่นใหม่ และด าเนินการจนได้ผู้
เสนอราคาต่ าสุดเพียงรายเดียว 
    10.2.3.3 กรณีไม่เกินวงเงิน ให้คณะกรรมการฯ สรุปผลขอ
อนุมัติซื้อหรือจ้าง ต่อไป เป็นกรณี ดังต่อไปนี้  
     10.2.3.3.1 ราคาที่เสนอต่ าสุดจากข้อ 10.2.3.2 
เป็นราคาอยู่ในวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนี้  
     10.2.3.3.2 ราคาที่เสนอต่ าสุดจากข้อ 10.2.3.2 
เป็นราคาที่สูงกว่าวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ แต่เมื่อต่อรองราคา ได้ราคาที่ลดแล้ว
อยู่ในวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนี้  
    10.2.3.4 กรณีเกินวงเงิน คือ กรณีราคาที่เสนอต่ าสุดจากข้อ 
10.2.3.2 เป็นราคาที่สูงกว่าวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ แต่เมื่อต่อรองราคา ได้ราคา
ที่ลดแล้วยังสูงกว่าวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ตาม
คู่มือฯ ข้อ 10.2.4.1 หรือ ข้อ 10.2.4.2 แล้วแต่กรณี จนได้ข้อสรุปว่าจะซื้อหรือจ้างจากผู้ใดใน
วงเงินเท่าใด หรือยกเลิกการสอบราคา 
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   10.2.4 กรณีที่ราคาที่จะซื้อหรือจ้างเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือ
จ้าง คือ       
    10.2.4.1 กรณีส่วนที่เกินนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง คือ กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดฯ และราคาที่เสนอเกิน
วงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง แต่ราคาส่วนที่เกินนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในการ
ซื้อหรือจ้าง คือกรณีดังต่อไปนี้  
      (1) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย และเสนอถูกต้อง
ตามข้อก าหนดฯมากกว่า 1 ราย และมีผู้เสนอราคาต่ าสุด และราคาท่ีเสนอเกินวงเงินที่ใช้ในการ
ซื้อหรือการจ้าง แต่ราคาส่วนที่เกินนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง 
     (2) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย และเสนอถูกต้อง
ตามข้อก าหนดฯเพียงรายเดี่ยว และราคาที่เสนอเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง แต่ราคา
ส่วนที่เกินนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง 
     (3) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอถูกต้อง
ตามข้อก าหนดฯ และราคาที่เสนอเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง แต่ราคาส่วนที่เกินนั้น
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง 
     10.2.4.1.1 ให้คณะกรรมการฯ เรียกผู้เสนอราคา
รายนั้น มาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ แล้วพิจารณาว่าเป็นราคาที่เหมะสม หรือไม่
เหมาะสม ดังนี้ 
      1) กรณีต่อรองแล้ว ผู้เสนอราคารายนั้นไม่
ยอมลดราคาลงอีก ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นวงเงินที่เหมาะสม (เหตุผลประกอบ) 
     2) กรณีต่อรองแล้ว ผู้เสนอราคารายนั้นยอมลด
ราคาลงอีก แต่ราคาที่ลดแล้วยังเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่า
เป็นวงเงินที่เหมาะสม (เหตุผลประกอบ)  
     10.2.4.1.2 กรณีเป็นราคาที่เหมาะสม ถ้าคณะ
กรรมการฯ เห็นว่าเป็นวงเงินที่เหมาะสม (เหตุผลประกอบ) ให้คณะกรรมการฯ สรุปผลขอ
อนุมัติซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น  
     10.2.4.1.3 กรณีเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม ถ้าคณะ
กรรมการฯ เห็นว่าเป็นวงเงินที่ไม่เหมาะสม (เหตุผลประกอบ) ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ 
ตามคู่มือการสอบราคาฯ ข้อ 10.2.4.2.1.1 ตามล าดับ 
    10.2.4.2 กรณีวงเงินส่วนที่เกินนั้นเกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง นั้นคือ กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดฯ และราคาที่
เสนอเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง แต่ราคาส่วนที่เกินนั้นเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้
ในการซื้อหรือจ้าง มีกรณีดังต่อไปนี้  
      10.2.4.2.1 กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตาม
ข้อก าหนดหลายราย คือ มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดฯ มากกว่าหนึ่งราย และผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดเสนอราคาเกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือการจ้าง และเม่ือต่อรองราคา ได้ราคาที่ลด
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แล้วเกินวงเงิน และราคาส่วนที่เกินนั้นเกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง ให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
      10.2.4.2.1.1 ให้คณะกรรมการฯ เรียกผู้
เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดฯ ทุกรายมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยวิธียื่น
ซองเสนอราคา (ให้เสนอเฉพาะราคา ไม่ต้องยื่นเอกสารตามข้อก าหนดอื่นๆ) ควรแจ้งเป็น
หนังสือที่ลงนามโดยประธานกรรมการเปิดซองฯ แจ้งให้มายื่นซองเสนอราคาใหม่ ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ ที่ยื่นซองและเปิดซอง และก าหนดไว้ว่า หากไม่ยื่นเสนอราคาใหม่ จะถือเสนอ
ราคาเดิมท่ีเสนอไว้ 
      10.2.4.2.1.2 เปิดซองราคาที่ยื่นใหม่ตาม
วันเวลาที่ก าหนด ส าหรับผู้ไม่ยื่นเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าเสนอเดิมที่ได้เสนอไว้ โดยพิจารณาผู้
เสนอราคาต่ าสุด 
      10.2.4.2.1.3 ต่อรองราคากับผู้เสนอราคา
ต่ าสุด  
      10.2.4.2.1.4 กรณีไม่เกินวงเงิน คือกรณีท่ี 
ราคาที่ต่อรองแล้ว (ตามข้อ 10.2.4.2.1.3) ไม่เกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง ให้
คณะกรรมการฯ สรุปผลขออนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น ต่อไป 
      10.2.4.2.1.5 กรณีเกินวงเงินแต่ส่วนที่เกิน
นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง คือกรณีที่ ราคาที่ต่อรองแล้ว (ตาม ข้อ 
10.2.4.2.1.3) เกินวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง แต่ส่วนที่เกินนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่
ใช้ในการซื้อหรือจ้าง ด าเนินการดังนี้ 
       10.2.4.2.1.5.1 ถ้าคณะ
กรรมการฯ เห็นว่าราคาที่ต่อรองแล้ว (ตามข้อ 10.2.4.2.1.3) เป็นราคาที่เหมาะสม (มีเหตุผล
ประกอบ) ให้คณะกรรมการฯ สรุปผลขออนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น ต่อไป 
       10.2.4.2.1.5.2 ถ้าคณะ
กรรมการฯ เห็นว่าราคาที่ต่อรองแล้ว (ตามข้อ 10.2.4.2.1.3) เป็นราคาที่ไม่เหมาะสม ให้คณะ
กรรมการฯ สรุปผลขออนุมัติยกเลิกการสอบราคาซื้อหรือจ้าง และให้เสนอความเห็นว่าสมควร
ด าเนินการอย่างไร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็น 
       10.2.4.2.1.5.3 ให้เสนอ
ความเห็นว่าสมควรด าเนินการอย่างไร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นแล้วแต่กรณี คือ 
  (1) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ด าเนินซื้อหรือจ้าง
ต่อไป คือยุติการซื้อหรือจ้าง ต้องชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่ด าเนินซื้อหรือจ้างต่อไปได้ 
หรือหมดความจ าเป็น 
  (2) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการว่าจ้างโดยวิธี
อ่ืน เช่น ซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งนี้ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดรายละเอียด และ/
หรือรูปแบบ และ/หรือรายการ และ/หรือวงเงิน ซึ่งจะด าเนินการได้ในกรณี  
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   (2.1) เนื่องจากความจ าเป็นเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ  
   (2.2) ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาแล้วไม่ได้ผลดี เช่น
ด าเนินการสอบราคามาแล้วตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ยังไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้   ทั้งนี้การสอบ
ราคาที่ด าเนินการแล้วดังกล่าว และการซื้อหรือจ้างครั้งต่อไปโดยวิธีพิเศษต้องไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดรายละเอียด และ/หรือรูปแบบ และ/หรือรายการ และ/หรือวงเงิน 
   
  (3) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการว่าจ้างโดยวิธี
สอบราคาต่อไป  
  (4) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการว่าจ้างโดยวิธี
สอบราคาต่อไปโดยปรับปรุงข้อก าหนดรายละเอียด และ/หรือรูปแบบ และ/หรือรายการ และ/
หรือวงเงิน ต้องให้เหตุผล ความจ าเป็นด้วย 
       10.2.4.2.1.5.4 กรณีมีความ
เห็นสมควรด าเนินการตาม (1) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ด าเนินซื้อ
หรือจ้างต่อไป คือยุติการซื้อหรือจ้าง ต้องชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่ด าเนินซื้อหรือจ้าง
ต่อไปได้ หรือหมดความจ าเป็น ให้ด าเนินการตามคูมือการสอบราคา ข้อ 7.1.2  
       10.2.4.2.1.5.5 กรณีมีความ
เห็นสมควรด าเนินการตาม (2) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการ
ว่าจ้างโดยวิธีอ่ืน เช่น ซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งนี้ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
รายละเอียด และ/หรือรูปแบบ และ/หรือรายการ และ/หรือวงเงิน ซึ่งจะด าเนินการได้ในกรณี 
(2.1) และ (2.2) ให้ด าเนินการตามคูมือการสอบราคา ข้อ 7.1.3  
       10.2.4.2.1.5.6 กรณีมีความ
เห็นสมควรด าเนินการตาม (3) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการ
ว่าจ้างโดยวิธีสอบราคาต่อไป ให้ด าเนินการตามคูมือการสอบราคา ข้อ 7.1.4  
       10.2.4.2.1.5.7 กรณีมีความ
เห็นสมควรด าเนินการตาม (4) กรณีมีความเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคา แล้วด าเนินการ
ว่าจ้างโดยวิธีสอบราคาต่อไปโดยปรับปรุงข้อก าหนดรายละเอียด และ/หรือรูปแบบ และ/หรือ
รายการ และ/หรือวงเงิน ต้องให้เหตุผล ความจ าเป็นด้วย ให้คณะกรรมการฯ สรุปรายงานการ
สอบราคา และให้เสนอความเห็นว่า เห็นสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างจ้างในครั้งนี้ แล้ว
ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาต่อไป  โดยปรับปรุงข้อก าหนดรายละเอียด และ/หรือ
รูปแบบ และ/หรือรายการ และ/หรือวงเงิน แล้วแต่กรณี โดยต้องให้เหตุผล ความจ าเป็น
ประกอบด้วย และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ก็ให้เสนอว่าโดยใช้คณะกรรมการชุดเดิม 
เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อหรือการจ้าง แล้วด าเนินการซื้อ
หรือจ้างตามที่เสนอ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วด าเนินการตามคู่มือการสอบ
ราคา ข้อ 7.1.4.2 ถึง ข้อ 7.1.4.9 
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     10.2.4.2.2 กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้
เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนดฯ รายเดียว คือ กรณีมีผู้เสนอราคาเดียว หรือมีผู้เสนอราคา
หลายรายแต่เสนอถูกต้องตามข้อก าหนดฯ เพียงรายเดียว และเสนอราคาเกินวงเงินที่ใช้ในการ
ซื้อหรือการจ้าง และเมื่อต่อรองราคา ได้ราคาที่ลดแล้วเกินวงเงิน และราคาส่วนที่เกินนั้นเกิน
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่ใช้ในการซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการฯ สรุปผลขออนุมัติยกเลิกการ
สอบราคาซื้อหรือจ้าง และให้เสนอความเห็นว่าสมควรด าเนินการอย่างไร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
หรือความจ าเป็น และ ด าเนินการตามคู่มือการสอบราคา ข้อ 10.2.4.2.1.5.3 ถึง ข้อ 
10.2.4.2.1.5.7 แล้วแต่กรณี 
 
11. การสรุปผลและขออนุมัติซื้อหรือจ้าง 
 11.1 สรุปผลและขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ผ่านผู้รับผิดชอบ 
และต้องเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 11.2 สรุปรายงานผลและขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ควรสรุปให้เห็นขั้นตอน/เรื่องราวการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ผลการตรวจสอบ ผลการพิจารณา และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ในสรุปผลอย่างน้อยควรมี  
  (1) ตามค าสั่ง องค์การ ที่ .../.... ลงวันที่  เดือน ปี พ.ศ. แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้าย
นี้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ (หรือจ้าง) ชื่อเรื่อง... ในวงเงิน ........... บาท ใช้เงิน
จากงบ................ของปีงบประมาณ.............. โดยด าเนินการสอบราคา ตามประกาศ ที่ .... /.... 
ก าหนดยื่นซองภายในวันที่ ก าหนดเปิดในซองในวันที่.............  นั้น 
  (2) รายงานเรื่องตรวจสอบเรื่องผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วมีผ่านกี่ราย หาก
ไม่ครบทุกราย ต้องรายงานรายที่ไม่ผ่านด้วย ได้ประกาศเมื่อวันที่..... พร้อมแนบประกาศและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  (3) รายงานการเปิดซองสอบราคา มีจ านวนกี่ราย และรายงานแต่ละราย
เสนอราคาระบุชื่อเรื่องหรือรายการที่ซื้อหรือจ้าง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น เป็นราคาที่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ก าหนดยืนราคาก่ีวัน ก าหนดส่งของหรือด าเนินการแล้วเสร็จ นับจากลง
นามในสัญญาหรือนับถัดจากลงนามในสัญญา 
  (4) รายงานผลการพิจารณาซองเสนอราคาว่ามีกี่รายที่เสนอราคาผิด
ข้อก าหนดฯ และชี้แจงว่าแต่ละรายเสนออะไรที่ผิด และผิดตามข้อก าหนดฯข้อไหน 
  (5) รายงานผลการพิจารณาซองเสนอราคาว่ามีกี่รายที่เสนอราคาถูกต้องตาม
ข้อก าหนดฯ และมีใครเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 
  (6) ผลการพิจารณาสมควรซื้อหรือจ้างรายใด โดยสรุปรายการพิจารณาใน
ขั้นตอนต่างๆด้วย 
   
12. เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 สรุปผลและขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ของคณะกรรมการฯ พร้อมเอกสารที่ได้รับทั้งหมด 
ต้องน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ถึงผู้มีอ านาจอนุมัติ  
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13. อนุมัติซื้อหรือจ้าง 
 ผู้มีอ านาจอนุมัติ เป็นผู้อนุมัติให้ซื้อหรือจ้างตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 
 
 

๓. วิธีประกวดราคา 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีประกวดราคา (เกิน  2,000,000 บาท) 
ผู้ใช้งาน/คณะกรรมการ 

/ผู้บันทึกบัญชีวัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้มีอ านาจ 

1. จัดท าบันทึกความ
ต้องการพร้อมรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขอบเขตการจ้างและรายชื่อ
คณะกรรมการรับและเปิด
ซองประกวดราคา  
คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
6. รับซองประกวดราคาจาก
ผู้ยื่นซอง  โดยออกหลักฐาน
การรับซองให้กับผู้ยื่นทุกราย
และตรวจสอบหลักประกัน
ซองร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
การเงิน โดยเจ้าหน้าที่
การเงินต้องออกหลักฐาน
การรับหลักประกันซองแก่ผู้
ยื่นซองด้วย ในกรณีท่ี
หลักประกันซองเป็นหนังสือ
ค้ าประกันธนาคารให้ส่ง
ส าเนาให้ธนาคารด้วย 
6.1 ส่งมอบเอกสารตามบัญชี
ส่วนที่ 1 ให้แก่

2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการซื้อ/
จ้างและวงเงินที่ใช้ 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงาน
ขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ จัดท าเอกสาร
ประกวดราคาเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 
5. จัดส่งเอกสารประกวดราคา
ไปยังสถานีวิทยุหรือ
หนังสือพิมพ์ กรม
ประชาสัมพันธ์ องค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พร้อมประกาศลงเว็บไซด์ของ
องค์การและของ
กรมบัญชีกลาง 
www.pcd.go.th และ  
www.Gprocurement.or.th  
และปิดประกาศในตู้ปิด
ประกาศท่ีมีกุญแจปิด

4. อนุมัติในรายงานขอซื้อขอ
จ้างพร้อมลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ประกาศประกวดราคา 
8. อนุมัติผลการจัดซื้อ/จ้าง 
11. ลงนามในสัญญา 
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คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา 
6.2 คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน
พร้อมทั้งแจ้งผู้ที่ไม่ผ่านทราบ 
(ถ้ามี) พร้อมให้สิทธ์อุทธรณ์
ภายใน 3 วัน แต่ถ้าเอกสาร
ส่วนที่ 1 ไม่ครบผู้ยื่นซองจะ
ไม่ได้สิทธิอุทธรณ์ 
6.3 คณะกรรมการรับและ
เปิดซองอ่านแจ้งราคาและ
เอกสารโดยเปิดเผยเฉพาะ
รายที่ผ่านการตรวจสอบผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและลง
ลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ
แล้วส่งมอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ต่อไป 
6.4 คณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ ตรวจสอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรืองาน
จ้างแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคา
ที่ถูกต้องตามเงื่อนไข (ตรงเส
ปก) 
6.5 คัดเลือกคุณภาพ 
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการและราคาต่ าสุด 
จัดท าบันทึกสรุปผลการ
จัดซื้อ/จัดจ้างเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ตลอดเวลา  โดยจะต้องกระท า
ก่อนการขายเอกสารประกวด
ราคาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
และจัดให้มีการบันทึกการปิด
ประกาศ การปลดประกาศ 
และพยานในการปิดประกาศ
และปลดประกาศแต่ละครั้ง 
รวมทั้งผู้น าส่งประกาศและผู้รับ
ประกาศในหน่วยงานสาร
บรรณกลางเป็นลายลักษณ์
อักษร ตามทะเบียนที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
(อ้างอิง : ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.
2544) 
7. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
ตรวจสอบความถูกต้องของการ
คัดเลือกผู้เสนอราคา แล้วเสนอ
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
9. เจ้าหน้าทีพั่สดุ แจ้งผลการ
ประกวดราคาต่อผู้เข้าเสนอ
ราคา และให้สิทธิอุทธรรณ์ต่อ
ผู้ท าค าสั่งในกรณีท่ีผู้เข้าเสนอ
ราคาไม่เห็นด้วยกับผลการ
จัดซื้อ  โดยก าหนดให้อุทธรณ์
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับ
หนังสือ (อ้างถึง พรบ.วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 44) 
10. จัดท าสัญญากับผู้ได้รับการ
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คัดเลือก เสนอผู้มีอ านาจลง
นาม หลังจากได้รับอนุมัติเงิน
ประจ างวด (อ้างถึง พรบ.
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
ขั้นตอนหลังจากจัดท าสัญญา
แล้วจะเหมือนกันทุกวิธี 
 

ข้อแนะน าเฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ 
* ในการลงประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.or.th  นั้น ให้บนัทึก
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อมูลผู้ยื่นซองและเสนอราคา บันทึกข้อมูล
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง บันทึกข้อมูลสัญญาและการส่งมอบ 
* ในการสอบราคา/ประกวดราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งส าเนาประกาศให้คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา และคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาทราบด้วย 
 

๔. วิธพีิเศษ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (เกิน 100,000 บาท) 
ผู้ใช้งาน/คณะกรรมการ 

/ผู้บันทึกบัญชีวัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้มีอ านาจ 

1. จัดท าบันทึกความต้องการ
พ ร้ อ ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ
ลักษณะเฉพาะหรือขอบเขต
การจ้างและเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ่าง
และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
5. คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
โดยถ้าเป็นการซื้อที่ผู้ขายมี
มากรายให้มีการเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แล้วเสนอ

2. จัดท ารายงานขอซื้อขอ
จ้ า ง พ ร้ อ ม แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. แจ้ ง ค า สั่ ง แก่
คณะกรรมการฯ  
6. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคัดเลือกผู้เสนอราคา
ของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัด

3. อนุมัติในรายงานและลง
นามในค าสั่งแต่งตั้ง 
7. อนุมัติผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 
9. ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

http://www.gprocurement.or.th/
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ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้มี
อ านาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

จ้างเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
8. จัดท าสัญญา/หรือใบสั่ง
ซ้ือสั่งจ้าง เสนอผู้มีอ านาจลง
นาม 
 

การซื้อโดยวิธีพิเศษ มีเงื่อนไขดังนี้ 
1. เป็นของที่ฉะขายทอดตลาด (ไม่ใช่ของที่ก าลังขายทอดตลาดอยู่ในขณะนั้น) 
2. ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ 

3. ใช้ในราชการลับ 

4. ซื้อเพ่ิมในสถานการณ์ที่จ าเป็น (ผู้ขายรายเดิม ราคาต่อหน่วยเท่าเดิม) 

5. ซื้อจากต่างประเทศ 
6. มีข้อจ ากัดทางเทคนิคระบุยี่ห้อ /รถประจ าต าแหน่ง 
7. ที่ดิน/สั่งก่อสร้างเฉพาะที่ (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ ณ ที่นั้นๆ) 
8. ด าเนินการวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี (เช่นประกวดราคาหรือสอบราคาแล้วไม่มีผู้ยื่นซอง)  
การจ้างโดยวิธีพิเศษ มีเงื่อนไขดังนี้ 
 
1. ต้องจ้างผู้มีฝีมือเฉพาะหรือช านาญ (เช่น กรมศิลปากร ต้องการจ้างช่างเขียนภาพ เป็นต้น) 
2. จ้างซ่อมที่ต้องถอดตรวจ (เช่นซ่อมรถยนต์) 
3. เร่งด่วน (มีความจ าเป็นต้องใช้การภายในระยะเวลาอันสั้น) 
4. งานปกปิดเป็นความลับ 

5. จ้างเพิม่ในสถานการณ์ที่จ าเป็น 

6. ด าเนินการวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
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๕. วิธีกรณีพิเศษ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีกรณีพิเศษ (ไม่จ ากัดวงเงิน) 
ผู้ใช้งาน/คณะกรรมการ 

/ผู้บันทึกบัญชีวัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้มีอ านาจ 

1. จัดท าบันทึกความ
ต้องการพร้อมลายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรืองาน
จ้างและเสนอรายชื่อ
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

* หมายเหตุ : ได้แก่การซื้อ
หรือจ้างจากส่วนราชการ 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือ
ท างานจ้างนั้นเอง  และ
นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อ
หรือจ้าง 

2. มีกฎหมาย หรือมติ ครม. 
ก าหนดให้ซื้อหรือจ้างและ
ให้รวมถึงหน่วยงานที่มี
กฎหมายหรือมติ ครม.
ก าหนดด้วย 

2. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

4. ตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

5. ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเสนอผู้มี
อ านาจลงนาม 

3. อนุมัติ 

 
ตัวอย่างสินค้าหรืองานจ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษตามมติครม. 
1) น ้ามัน ให้จัดซื้อจากปตท.หรือบางจาก 

2) แบตเตอรรถยนต์ ให้ซื้อจาก องค์การแบตเตอร หรือตัวแทนจ าหน่าย 
3) กระดาษถ่ายเอกสาร ให้ซื้อจาก บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด (สี้น
สุดปี พ.ศ.2550) 
4) งานพิมพ์ให้จ้างจาก โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ โรงพิมพ์คุรุสภา และอ่ืนที่ได้รับมติครม. 
5) งานรักษาความปลอดภัย ให้จ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
6) งานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้จ้าง องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) 


