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วิธีการซ้ือหรือจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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จัดทําแผนการจัดซื�อจัดจ้างประจําป�

ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื�อจัดจ้างฯ

หัวหน้าหน่วยของรัฐให้ความเห็นชอบ

ประกาศแผนจัดซื�อจัดจ้างฯ 
3 ช่องทาง

Websiteกรมบัญชีกลาง/หน่วยงาน/
ป�ดประกาศ ณ หน่วยงาน

ดําเนินการตามขั�นตอน

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง
ทํารายงานขอซื�อ/ขอจ้าง

ดําเนินการจัดหาตามว �ธีที�กําหนด

ขออนุมัติสั�งซื�อ/จ้าง

การทําสัญญา

การตรวจรับพัสดุ

การบร �หารพัสดุ
(การเก็บรักษา บันทึก ควบคุม จําหน่าย)

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน 6



ว �ธีการซื�อหร �อจ้างว �ธีการซื�อหร �อจ้าง

มี 3 วิธีมี 3 วิธี

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

วิธีสอบราคา

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน 7



สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การเผยแพร่ การเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จางท่ีปรึกษา

จางออกแบบ
หรือควบคุมงาน

- วงเงิน 5 แสนบาทแตไมเกิน 5 ลานบาท- วงเงิน 5 แสนบาทแตไมเกิน 5 ลานบาท  
แลวแตดุลพินิจแลวแตดุลพินิจ

- วงเงินเกิน 5 ลานบา- วงเงินเกิน 5 ลานบาท ใหเผยแพรเพ่ือท ใหเผยแพรเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นรับฟงความคิดเห็น

  

อาจนํารางประกาศและเอกสารฯเผยแพรเพ่ืออาจนํารางประกาศและเอกสารฯเผยแพรเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ  

กอนก็ไดกอนก็ได
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e-market
เผยแพรประกาศและเอกสารเผยแพรประกาศและเอกสาร

ไมนอยกวา 3 วันไมนอยกวา 3 วัน

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การเผยแพร่ การเผยแพร่ ประกาศและเอกสารเชิญชวนประกาศและเอกสารเชิญชวน และ และ          
  การขายหร �อให้เอกสารการขายหร �อให้เอกสาร

e-bidding

- การใหหรือขายเอกสารใหดําเนินการไปพรอมกับ- การใหหรือขายเอกสารใหดําเนินการไปพรอมกับ                
การเผยแพรประกาศและเอกสารการเผยแพรประกาศและเอกสาร

- วงเงิน 5 แสนบาทแตไมเกิน 5 ลานบาท- วงเงิน 5 แสนบาทแตไมเกิน 5 ลานบาท
เผยแพรไมนอยกวา 5 วันทําการเผยแพรไมนอยกวา 5 วันทําการ

- เกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท- เกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท
เผยแพรไมนอยกวา 10 วันทําการเผยแพรไมนอยกวา 10 วันทําการ

- เกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท- เกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท
เผยแพรไมนอยกวา 12 วันทําการเผยแพรไมนอยกวา 12 วันทําการ

- เกิน 50 ลานบาท- เกิน 50 ลานบาท  
เผยแพรไมนอยกวา 20 วันทําการเผยแพรไมนอยกวา 20 วันทําการ

สอบราคา - การใหหรือขายเอกสารใหดําเนินการไปพรอมกับ- การใหหรือขายเอกสารใหดําเนินการไปพรอมกับ                
การเผยแพรประกาศและเอกสารการเผยแพรประกาศและเอกสาร

- เผยแพรไมนอยกวา 5 วันทําการ- เผยแพรไมนอยกวา 5 วันทําการ
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

e-Market

ผูคาภาครัฐผูคาภาครัฐ

ขอมูลสินคา
- รหัสสินคา
(UNSPSC)
- คุณสมบัติ

e-cataloge-catalog

MarketMarket

NEXT

ผูคาตอบกลับผูคาตอบกลับ

ใบเสนอราคา
- สินคา 
- ราคา
- ฯลฯ

ผูชนะการเสนอราคาผูชนะการเสนอราคา ปร
ะกา

ศ
ปร

ะกา
ศ

NEXT

ประกาศ
 สินคา 

- คุณสมบัติสินคา
- จํานวน

ผูคา
- คุณสมบัติ

- ฯลฯ

หนวยงานชองรัฐหนวยงานชองรัฐ
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

ว �ธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Market : e-Market

ว �ธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

   ไดแก การจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอน
เปนสินคาหรือบริการท่ัวไปมีมาตรฐานซ่ึงกําหนดใหสวนราชการ
จัดซ้ือสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ e-catalog
กระทําได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

   1. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา ไดแกการจัดหาพัสดุคร้ังหน่ึงซ่ึง      
มีราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท

   2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก การจัดหาพัสดุ
คร้ังหน่ีึง ซ่ึงมีราคาเกิน 5,000,000 บาท
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การจัดทําเอกสารซื�อหร �อจ้างด้วยว �ธี e-Market

   ใหเจาหนาท่ีจัดทําเอกสารการซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกสตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯกําหนด

     การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถาจําเปน
ตองมีขอความหรือรายงานแตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในแบบและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็
ใหกระทําได เวนแตหัวหนาหนวยงานประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
     การกําหนดวัน เวลา การเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเผย
แพรตามวรรคหน่ึง ใหกําหนดเปนวันถัดไปจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผย
แพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางโดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทาน้ัน และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
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      ขั�นตอนวธีิ e-Market

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

           เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารการซ้ือหรือการจางดวย              
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส พรอมประกาศเชิญชวน

 จัดพิมพรายงานขอซ้ือขอจาง รางประกาศและรางเอกสารฯ
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี

   ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�ดําเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื�อหร �อจ้าง          
 ด้วยว �ธี e-Market ในระบบเคร �อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วย
งานของรัฐ เป�นเวลา ไม่น้อยกวา่ 3 วนั
ทําการ และป�ดประกาศโดยเป�ดเผย       
 ณ สถานที�ป�ดประกาศของหน่วยงานรัฐ
นั�น

เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ

   ส่งกลับเจ้าหน้าที�เพื�อแก้ไข

13.



     การเสนอราคาโดยวธีิ e-Market

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

   ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�ดําเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื�อหร �อจ้าง          
 ด้วยว �ธี e-Market ในระบบเคร �อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วย
งานของรัฐ เป�นเวลา ไม่น้อยกวา่ 3 วนั
ทําการ และป�ดประกาศโดยเป�ดเผย       
 ณ สถานที�ป�ดประกาศของหน่วยงานรัฐ
นั�น

เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ

   ส่งกลับเจ้าหน้าที�เพื�อแก้ไข

   กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารไปยังผูขาย/ผูใหบริการ/ผูรับจาง      
ท่ีลงทะเบียนในระบบ e-GP และมีสินคาหรือบริการในระบบ e-catalog ท่ีมี
ความสอดคลองกับท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด จะไดรับ mail จากระบบ e-GP

   สามารถดูรายละเอียดของประกาศและเอกสารฯไดจากเว็บไซตของหนวยงาน/
กรมบัญชีกลาง
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     การเสนอราคาโดยวธีิ e-Market

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

ผูขาย/ผูใหบริการ/ผูรับจาง ท่ีไมไดลงทะเบียนในระบบ e-GP และยัง 
 ไมไดบันทึกสินคา/บริการ หรือลงทะเบียนแลวแตยังไมไดบันทึกสินคา/

บริการ ในระบบ e-catalog ท่ีไดรับทราบขอมูลแระกาศจากทางเว็บไซตฯ
หากประสงคจะเสนอราคาสามารถดําเนินการไดดังน้ี

กรณียงัไมไ่ด้ลงทะเบยีน กรณีลงทะเบยีนแล้วแต่ยงัไม่
ได้ลงสนิค้าและบรกิารใน       

 e-catalog
   ลงทะเบียนในระบบ e-GP 
 และลงสินคา/บริการ ในระบบ       

e-catalog
ลงสินคา/บริการ 

ในระบบ e-catalog

ท้ังน้ีตองดําเนินการกอนการเสนอราคา
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     การเสนอราคาโดยวธีิ e-Market

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

1.การเสนอราคา โดยใบเสนอราคาวงเงินเกิน 500,000 บาท ไดไมเกิน
5,000,000 บาท

ผูเสนอราคาดําเนินการดังนี้
1.เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาและประสงคจะเสนอราคา เม่ือถึงเวลากําหนดเสนอราคา

ให Log in เขาสูระบบการเสนอราคา เพ่ือเสนอราคาผานระบบ e-GP
2.เม่ือเสนอราคาแลวตองยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน

กําหนดเป�นวนัถัดจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาเผยแพรป่ระกาศ
และเอกสารเผยแพรท่างเวบ็ไซต์

2.การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส วงเงินไดไมเกิน 5,000,000 บาท

  1.เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาและประสงคจะเสนอราคา ใหสงใบเสนอราคามายังสวน
ราชการผานทางระบบ e-GP ในวัน เวลา ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด
  2.เม่ือถึงเวลากําหนดเสนอราคา ใหผูเสนอราคา Log in เพ่ือลงทะเบียนและทดสอบ
ระบบ ภายในวัน เวลา ท่ีสวนราชการกําหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบระบบ
15 นาที )
  3.เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการผานระบบ
e-GP ท้ังน้ี กระบวนการเสนอราคาใหทําภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอราคาก่ีคร้ังก็ได

ผูเสนอราคาดําเนินการดังนี้

16.



     การพิจารณาผลการเสนอราคา

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

กรณีมผีูเ้สนอ
ราคาหลายราย

ให้เสนอความเห็นให้ ซื�อ/จ้าง จากรายที�เสนอ
ราคาตํ�าสุด กรณีมีผู้เสนอราคาตํ�าสุดเท่ากัน

หลายรายให้พิจารณาผู้ที�เสนอราคาในลําดับแรก

กรณีมผีูเ้สนอ
ราคารายเดียว

พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป�น
ประโยชน์ต่อราชการ ให้เสนอความเห็นให้รับราคา

พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมและไม่
เป�นประโยชน์ต่อราชการ

       กรณีไมม่ ี         
ผูเ้สนอราคา

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที�เสนอความเห็นเพื�อยกเลิกและ
ดําเนินการใหม่หร �อใช้ว �ธีเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก)

หร �อว �ธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก)

17.



      กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที�เห็นควร      
 ซื�อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที�จะซื�อ/จ้าง

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

1.ใหเรียกผูชนะการเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวา
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือหากสูงกวาแตไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือตอรองรา
คาแลสไมยอมลดราคา แตสวนท่ีสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จางถาเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสมใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น

2.ถาทําตามขอ1 แลวไมไดผล ใหเรียดรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาเสนอราคาใหมพรอมกัน
โดยผานใบเสนอราคา หากรายต่ําสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือสูงกวาไม
เกินรอยลั 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสมใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคานั้น

3.ถาดําเนินการตามขอ 2 แลวไมไดผล ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อ
พิจารณายกเลิกการซ้ือหรือจางในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรือจางครั้งใหมใหนําความในขอ
38 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

18.



      หัวหน้าเจ้าหน้าที�รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอ้ม
ด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรฐัเพื�อพิจารณาเห็นชอบ

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

  หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบฯ  
และผูมีอํานาจอนุมัติ ส่ังซ้ือหรือ         

ส่ังจางแลว

หัวหนาหนวยงานของรัฐไมเห็นชอบฯ  

  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะฯ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ           
กรมบัญชีกลางและของหนวยงาน       
และปดประกาศ ณ สถานท่ีปดประกาศ
ของหนวยงานและแจงใหผูเสนอราคา
ทุกรายทราบผานทาง e-mail

ใหหัวหนาเจาหนาที่ช้ีแจง

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ

ยกเลิก   ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดให
ถือวาผูเสนอราคารายดังกลาวไมผานคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ใหพิจารณาเพ่ือยกเลิกหรือพิจารณาผูเสนอราคาต่ําในลําดับถัดไป
เปนผูชนะการเสนอราคา

19.



สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

e-bidding

หนวยงานชองรัฐหนวยงานชองรัฐ

จัดทํารางประกาศจัดทํารางประกาศ
ประกวดราคาฯประกวดราคาฯ

เผยแพร/รับฟงความคิดเห็นเผยแพร/รับฟงความคิดเห็น

ประกาศประกวดราคาฯ แกผูคาประกาศประกวดราคาฯ แกผูคา

ผูคาผูคา

เสนอราคาเสนอราคา

พิจารณาพิจารณา

ประกาศผูชนะประกาศผูชนะ

20.



   การซ้ือการจางคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาทและ
เปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog)
โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชี
กลางกําหนด

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

ว �ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Bidding : e-bidding

21.



สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การจัดทําเอกสารซื�อหร �อจ้างด้วยว �ธี e-bidding

     การทําเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเผยแพร ถาจําเปนตองมีขอความ
หรือรายการแตกตางไปจากท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด โดยมีสาระสําคัญ
ตามท่ีกําหนดไวในแบบและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวน
แต หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ
ก็ใหสงรางเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเผยแพรดังกลาวไปใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน

 ใหเจาหนาท่ีจัดทํารางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือหรือจางอิเล็กทรอนิกส ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด

     การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเผย
แพร ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการแพรประกาศและ
เอกสารซ้ือหรือจางโดยกําหนดเปนวัน เวลา ทําการเทาน้ัน และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถิือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

22.



      ขั�นตอนวธีิ e-Bidding

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

          การจัดหาท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซ้ือหรือจางจะ
ตองกําหนดเง่ือนไขไวในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหผูย่ืนขอเสนอ  นําตัวอยางพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือ
ทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองานใหหนวยงานรัฐกําหนดใหผูย่ืน
ขอเสนอนําตัวอยางพัสดุน้ันมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ หรือ      
นําเสนองาน ตามวัน เวลา  สถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด

         กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังใดท่ีกําหนดให
ตองมีเอกสารหรือรายละเอียดในสวนท่ีเปนสาระสําคัญประกอบการ
เสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอท่ีย่ืนผานทางระบบ หากหนวยงานของ
รัฐเห็นวาเอกสารหรือรายละเอียดดังกลาวมีปริมาณท่ีมากและเปน
อุปสรรคของผูย่ืนขอเสนอในการนําเขาระบบใหหนวยงานของรัฐ
กําหนดใหผูย่ืนขอเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียดน้ันพรอมสรุป
จํานวนเอกสารหริืรายละเอียดดังกลาวมาสง ณ ท่ีทําการของหนวย
งานของรัฐในภายหลัง โดยใหลงลายมือช่ือของผูย่ืนขอเสนอ พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับในเอกสารหรือราย
ละเอียดน้ันดวย

23.



      ขั�นตอนวธีิ e-Bidding

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

          การจัดหาที่มีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือจางจะตองกําหนดเงื่อนไขไว
ในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหผูยื่นขอเสนอ  นําตัวอยาง
พัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองานใหหนวยงานรัฐกําหนดให
ผูย่ืนขอเสนอนําตัวอยางพัสดุน้ันมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ หรือนําเสนองาน        
ตามวัน เวลา  สถานที่ที่หนวยงานของรัฐกําหนด
         กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งใดที่กําหนดใหตองมีเอกสารหรือ
รายละเอียดในสวนท่ีเปนสาระสําคัญประกอบการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอที่ยื่นผาน
ทางระบบ หากหนวยงานของรัฐเห็นวาเอกสารหรือรายละเอียดดังกลาวมีปริมาณที่มาก
และเปนอุปสรรคของผูย่ืนขอเสนอในการนําเขาระบบใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผู
ย่ืนขอเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียดน้ันพรอมสรุปจํานวนเอกสารหรืิรายละเอียดดัง
กลาวมาสง ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐในภายหลัง โดยใหลงลายมือชื่อของผูย่ืน
ขอเสนอ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับในเอกสารหรือราย
ละเอียดนั้นดวย

          การกําหนดวันใหผูย่ืนขอเสนอนําตัวอยางพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือ
ทดสอบหรือนําเสนองาน หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสงใหหนวยงานของรัฐกําหนด
เปนวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา เวนแต การดําเนินที่ไมอาจ
ดําเนินการวัดใดวันหนึ่งไดใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกวา 1 วันได แต
จํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน 5 วัยทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ใหระบุไวเปน
เง่ือนไขในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน

24.



การรบัฟ�งความคิดเห็นรา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด
คุณลักษณะ พรอ้มรา่งประกาศและรา่งเอกสารซื�อหรอืจ้าง

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

          - การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ซื้อ
หรือจาง พรอมรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจากผู
ประกอบการ โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(1) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหอยูใน
ดุลพินิจของหนวยงานของรัฐที่จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได
(2) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ใหหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและ
รางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ
         รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงิน แตกตางไปจากท่ีกําหนด ใหเสนอตอคณะ
กรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินทราบ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ  

ไมนํารางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาฯเผยแพรเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น (กรณีอยูในดุลพินิจ)

นํารางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาฯเผยแพรในระบบเครือ
ขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐ ไมนอยกวา
3 วันทําการ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นฯ
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การรบัฟ�งความคิดเห็นรา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด
คุณลักษณะ พรอ้มรา่งประกาศและรา่งเอกสารซื�อหรอืจ้าง

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐ  

ไมนํารางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาฯเผยแพรเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น (กรณีอยูในดุลพินิจ)

นํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯ
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ 
 ไมนอยกวา 3 วันทําการ เพ่ือใหผูประกอบ
การมีความคิดเห็นไปยังหนวยงานท่ีจัดซ้ือ      
จัดจางโดยตรงโดยเปดเผยตัว

หัวหนาเจาหนาที่ดําเนินการเผย
แพรประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จางดวยวิธีประกวดราคาฯ         
ในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานรัฐภายในระยะเวลา         
ที่กําหนด

การรับฟงความคิดเห็น

 ไมมีผูเสนอ
ความคิดเห็น

  มีผูเสนอ
ความคิดเห็น
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การรบัฟ�งความคิดเห็นรา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอียด
คุณลักษณะ พรอ้มรา่งประกาศและรา่งเอกสารซื�อหรอืจ้าง

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

กรณีผูเสนอความคิดเห็น

ปรบัปรุง

     เม่ือดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ           
ใหหัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอม

ความเห็นและรางประกาศและรางเอกสาร
ซ้ือหรือจางฯท่ีแกไขเสนอหัวหนาหนวย

งานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

 ใหหัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอม
ความเห็นชอบ เสนอหัวหนาหนวยงานของ
รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมี
ความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ

ไมค่วรปรบัปรุง

เห็นชอบ

     ใหเจาหนาท่ีนํารางประกาศ
และรางเอกสารซ้ือหรือจางดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ี
ปรับปรุงเผยแพรในระบบเครือ
ขายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหนวยงานของรัฐ
อีกคร้ังหน่ึงเปนเวลาติดตอกัน 
 ไมนอยกวา 3 วันทําการและให
หัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิด

เห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ

ไมเ่ห็นชอบ
เห็นชอบ

     เม่ือหัวหนาหนวยงานของ
รัฐใหความเห็นชอบรายงานของ
ซ้ือหรือขอจางแลว ใหหัวหนาเจา
หนาท่ีดําเนินการเผยแพรประกาศ
และเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธี
ประกวดราคาฯในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหนวยงานของรัฐ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด
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ระยะเวลาการเผยแพรป่ระกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  

  

  

  

  

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

วงเงินที�จัดวงเงินที�จัด
ระยะเวลาในการระยะเวลาในการ
เผยแพร่เอกสารฯเผยแพร่เอกสารฯ
(ใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหผู

ประกอบการเตรียมจัดทําเอกสารเพ่ือ
ย่ืนเสนอดวย)

เกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ไมนอยกวา 5 วันทําการ

เกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท ไมนอยกวา 10 วันทําการ

เกิน 10,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท ไมนอยกวา 12 วันทําการ

เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไมนอยกวา 20 วันทําการ

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนท่ีจะกําหนดวงเงิน แตกตางไปจากท่ีกําหนดใหเสนอ
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบ

แลวใหรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบดวย
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การซื�อหรอืจ้างด้วยวธีิ e-bidding

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

หากหนวยงานของรัฐไดกําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ท่ีจะซ้ือหรือจางไมถูกตองหรือไมครบถวนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญตามแบบท่ีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน ใหหนวยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซ้ือ

หรือจางในคร้ังน้ัน แลวดําเนินการใหมใหถูกตองตอไป
 

เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหผูประกอบการเขาสูระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และใหเสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถเสนอราคาได

เพียงคร้ังเดียว
การกําหนดวันเสนอราคา หามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
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หน้าที�คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

เม่ือส้ินสุดการเสนอราคาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดรากาอิเล็กทรอนิกส ดําเนิน
การดังน้ี
    (1) จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอรากาของผูย่ืนขอเสนอทุกรายผานทางระบบ
จํานวน 1 ชุด ใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผูย่ืนขอเสนอทุกแผน
    (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอรากาตางๆ และ
พัสดุตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูย่ืนขอเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือ
รายละเอียดท่ีกําหนดใหจัดสงในภายหลังจากวันเสนอราคาแลวคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอท่ีไมมีผล
ประโยชนรวมกันและย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถวนถูกตองมีคุณสมบัติและขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีครบถวนถูกตองตามเง่ือนไขท่ีหนวย
งานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

      คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเดิมจากผูย่ืนขอเสนอรายใดก็ได แตจะใหผูย่ืน
ขอเสนอเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวา ผูย่ืนขอเสนอ
รายใดมีคุณสมบัติไมครบลวนตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐไดกําหนดใหคณะกรรมการตัดราย
ช่ือของผูอ่ืนขอเสนอรายน้ัน
     ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม
ครบถวนหรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบหรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธ์ิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน
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หน้าที�คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

       (3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่ถูกตอง และพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยใหจัดเรียงลําดับผูที่เสนอราคาตํ่าสุด
หรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย
 ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐใน
เวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราค ใหพิจารณาผูที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป หรือผูท่ีไดคะแนนรวม
สูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี
         (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี รายงานผลการพิจารณาดังกลาวอยางนอยใหประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้
        (ก) รายการพัสดุที่จะซ้ือหรือจาง
        (ข) รายชื่อผูย่ืนขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
        (ค) รายชื่อผูย่ืนขอเสนอท่ีผานการกัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
        (ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน
        (จ)ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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หน้าที�คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

      เม่ือพิจารณาผลการประกดราคาแลว ปรากฏวา มีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสเพียงรายเดียวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ันแตถาคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกให         
 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตอรองราคากับผูย่ืนขอเสนอรายน้ันและจัดทํารายงานผล
การพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

      กรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกและดําเนินการประกวดราคาฯ ใหม แต
หากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม
อาจไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก)
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐ
จะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีดัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน
ใหเร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจางใหม
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที�เห็นควรซื�อ/จ้างสูงกวา่
วงเงินที�จะซื�อหรอืจ้าง (กรณีหน่วยงานของรฐัใช้เกณฑ์ราคา) 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

    (1) แจงผูท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางน้ันผานระบบฯ เพ่ือ
ตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคา
ผานระบบฯ แลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวา
น้ันไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลด แตสวนท่ีสูง
กวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางน้ันไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคา
ท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายน้ัน

      (2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหแจงผูท่ีเสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจางทุกรายผานระบบฯ เพ่ือมาเสนอราคาใหมพรอมกันโดยย่ืนใบเสนอราคาผานระบบฯ
ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร
       หากรายใดไมย่ืนใบเสนอราคาใหถือวารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม หากผูท่ีเสนอ
ราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ี
สูงกวาน้ันไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอ
ซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายน้ัน

      (3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจวาจะ
ยกเลิกการซ้ือหรือจาง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการลดจํานวนหรือลดเน้ืองาน
      หากการดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของผูชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ถือวากอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคา ใหยกเลิกการซ้ือหรือจางในคร้ังน้ัน
แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56
(1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก)แลวแตกรณี ก็ได เวนแตหนวยงานของ
รัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเร่ิมกระบวนการ
ซ้ือหรือจางใหม
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที�เห็นควรซื�อ/จ้างสูงกวา่
วงเงินที�จะซื�อหรอืจ้าง (กรณีหน่วยงานของรฐัใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์คุณภาพ)

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

      เม่ือราคาของผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด สูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ใหคณะกรรมการแจง
ผูท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจาน้ันผานทางระบบเพ่ือตอรองราคาใหต่ํา
สุดเทาท่ีจะทําได หากยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผานทางระบบฯ แลว ราคาท่ีเสนอใหมไม
สูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวาน้ันไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนท่ีสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง
น้ันไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซ้ือหรือ
จางจากผูท่ีเสนอราคารายน้ัน

     หากดําเนินการไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจวาจะขอเงิน
เพ่ิม หรือยกเลิกการซ้ือหรือจางในคร้ังน้ันและดําเนินการประกวดราคาฯ ใหม แตหากหัวหนา
หนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมได
ผลดี จะส่ังใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะ
เจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือ
จางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจางใหม
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การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

     เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และ
ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจางแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะการเสนอ
ราคาในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ี
ปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ ผาน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

     วิธีสอบราคา ไดแก การจัดซ้ือจัดจางพัสดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 500,000 บาท
แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตั้งอยูในพ้ืนท่ี
ท่ีมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ท้ังนี้เจาหนาที่ตองระบุเหตุผลและความ
จําเปนท่ีไมอาจดําเนินการดวยวิธี e -market หรือวิธีe-bidding ไวในรายงานขอซื้อ
ขอจางดวย

วธีิสอบราคา

การดําเนินการโดยวธีิสอบราคา

   วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือจางครั้งหน่ึงเกิน 500,000 บาท 
แตไมเกิน5,000,000 บาท

   ใหกระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐน้ันต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัดในการใชสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ทําใหไมสามารถดําเนินการผานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสได

   ท้ังน้ี ใหเจาหนาท่ีระบุเหตุผลความจําเปนท่ีไมอาจดําเนินการซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกสหรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไวในรายงานขอซ้ือหรือขอจางดวย
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิสอบราคา

  1. ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือมอบหมาย         
เจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
เพ่ือ - จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) หรือ
     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมท้ัง
     - กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการพิจารณากัดเลือกขอเสนอ
2. ผูมีหนาท่ีจัดทําเอกสารสอบราคา = เจาหนาท่ี
3. ผูมีหนาท่ีลงนามในการทําเอกสารสอบรากา = หัวหนาเจาหนาท่ี

  หนวยงานอาจนํารางประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีสอบราคา เผยแพรเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นจากผูประกอบการกอนก็ได

  เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง หนวยงานของรัฐ

 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ

  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ

  กรณีท่ีหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางฯ เผยแพรเพ่ือรับฟงความคิด
เห็นจากผูประกอบการ ใหนําความเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (c-
bidding) มาใชบังคับโดยอนุโลม
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     หัวหนาหนวยงานของรัฐ ใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง และรางประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจางฯ
     ใหหัวหนาเจาหนาท่ี เผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีสอบราคา ในระบบเครือ
ขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหนวยงานของรัฐ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ
     การให หรือขาย เอกสารสอบราคา ใหกระทําพรอมกับการเผยแพรประกาศและเอกสารฯ
     ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางฯ ของหนวยงานให สตง.ผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส
     กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับเอกสารซ้ือหรือจาง (เร่ิมตนวันประกาศเผยแพร
ถึงวันสุดทายของการประกาศเผยแพร)
     กําหนดวัน เวลา ในการย่ืนขอเสนอ (กําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของเผยแพร) 

การย่ืนซอง
- ผูย่ืนขอเสนอจะตองผนึกของจําหนาถึงประธานคณะกรรมการฯ
- สงถึงหนวยงานของรัฐโดยย่ืนตรงตอหนวยงานของรัฐ พรอมรับรอง
เอกสารหลักฐานท่ีย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิสอบราคา

     ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับหรือซ้ือเอกสารสอบราคา     
 ณ สถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดการย่ืนซอง 

การรับซอง
  การรับซอง    เจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซอง
  ระบุวันและเวลาท่ีรับซอง    ออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง
  สงมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการผลการ
สอบราคา โดยพลัน
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     กรณีท่ีจะตองมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวันเวลา
และสถานท่ีในการข้ีแจงรายละเอียดหรือการข้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาดวย
     กอนวันปดรับซองสอบราคา หากหนวยงานของรัฐเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดราย
ละเอียดเพ่ิมเดิมหรือมีการช้ีสถานท่ีอันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ี เปนสาระสําคัญซ่ึงมิได
กําหนดไวในเอกสารสอบรากาต้ังแตตน ใหหนวยงานของ รัฐจัดทําเปนเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติม
     การข้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคสอง ใหผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ัน
จัดทําบันทึกการข้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง
     ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาเล่ือนวัน เวลา การรับของ
และการเปดซองสอบราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย
     เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนชองสอบราคา หามมิใหรนหรือเถ่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดวันย่ืนซอง
สอบราคา

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิสอบราคา

     คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา ดําเนินการเม่ือถึงกําหนดวันเปดซอง
     (1) เปดซองขอเสนอเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆของผูย่ืนขอเสนอ
ทุกราย + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับ
     (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานตางๆ และพัสดุตัวอยาง
(ถามี) - คัดเลือกผูท่ีย่ืนขอเสนอไมมีผลประโยชนรวมกัน และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถวน
     (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูย่ืน ขอเสนอท่ีถูกตองตาม (2) และ
- พิจารณาคัดเลือกขอเสนอตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา
- จัดเรียงลําดับผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย
    (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผาน
หัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ประกอบดวย - รายการพัสดุ -รายช่ือผูอ่ืน
ขอเสนอ ราคาท่ีเสนอทุกราย -ผูผานการคัดเลือก -หลักเกณฑการพิจารณา - ผลการพิจารณา

39.



สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การพิจารณาผลการเสนอราคา

     เม่ือปรากฏวา มีผูย่ืน ขอเสนอเพียง รายเดียว หรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายราย       
 แตถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเด่ียว ใหกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือ ยกเลิก การสอบรากาคร้ัง
น้ัน แตถาเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิก ใหคณะกรรมการฯ
ตอรองราคากับผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน แลวเสนอกวามเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐตอไป

     กรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพ่ือ ยกเลิกและดําเนินการใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา
แลวเห็นวา ดําเนินการโดยวิธีสอบราคาใหมอาจไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซ้ือหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) ก็ได
    เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ดวยเหตุอ่ืน ใหเร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจางใหม

40.



สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

     ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผูประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไมนอยกวา 3 ราย เวนแตในงานน้ันมีผู
ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 3 ราย

วธีิคัดเลือก

          มาตรา 56 (1) การจดัซื�อจดัจา้งพสัด ุให้หนว่ยงานของรฐั                
เลือกใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนก่อนยกเวน้กรณีต่อไปนี�

(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแลว ไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

(ข) พัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรือตองผลิต กอสราง หรือใหบริการ
โดยผูประกอบการท่ีมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ       
 ผูประกอบการมีจํานวนจํากัด

(ค) มีความจําเปนเรงดวน อันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได

(ง) ลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ

(จ) ตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ

(ฉ) ใชในราชการลับ หรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของทางราชการ หรือเก่ียวกับความ
ม่ันคงของประเทศ

(ช) งานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคา
ซอมได

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
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     เม่ือหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง
 
 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิคัดเลือก

     เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง

     เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)

     ใหคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางโดย วิธีคัดเลือก ดําเนินการ

42.



สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิคัดเลือก

 หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง
 
 

     คกก. จัดซ้ือหรือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกทําหนังสือเชิญชวนสงไป
ยังผูประกอบการ

 

     ผูประกอบการท่ีไดรับหนังสือเชิญชวน ย่ืนเสนอราคาตามวัน เวลา
ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด

    ใหเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติใหเขาย่ืนขอเสนอ ไมนอยกวา 3 ราย เวนแต ในงาน
น้ัน มีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูประกอบการท่ีมีกําหนดนอยกวา 3 ราย ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงการไมมี
ผลประโยชนรวมกันของผูท่ีเขาย่ืนขอเสนอดวย

การย่ืนซอง

- ผูย่ืนขอเสนอจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานกณะกรรมการฯ
- สงถึงหนวยงานของรัฐโดยย่ืนตรงตอหนวยงานของรัฐ พรอมรับรอง
เอกสารหลักฐานท่ีย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ

การรับซอง

  ลงรับโดยไมเปดซอง
  ระบุวันและเวลาท่ีรับซอง
  ออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง
  สงมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการฯเพ่ือ
ดําเนินการตอไป

43.



     จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยังผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด
     รับซองขังเสนอของผูประกอบการ เฉพาะรายท่ีมีหนังสือเชิญชวนเทาน้ันพรอมจัด
ทําบัญชีรายช่ือผูมาย่ืนขอเสนอ (เม่ือพันกําหนดเวลาย่ืนซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลัก
ฐานฯ ตางๆและพัสดุ ตัวอยางเพ่ิมเดิม)
     เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหกรรมการเปดซองผูย่ืนเสนอราคา
ทุกราย และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ
ของผูย่ืนขอเสนอ + กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับเอกสารทุกแผน
     ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนเสนอราคาใหถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
     พิจารณาคัดเลือกพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางของผูย่ืนขอเสนอ ท่ีถูกตองตามท่ีกําหนด
แลวใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูอ่ืนขอเสนอรายท่ีไดรับกัดเลือกไว ซ่ึงเสนอรากาต่ําสุด หรือ
ไดคะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑการพิจารณาผลท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในเอกสาร
เชิญชวน
     จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี     
ประกอบดวย - รายการพัสดุ -รายช่ือผูย่ืนขอเสนอ ราคาท่ีเสนอทุกราย -ผูผานการ
คัดเลือก -หลักเกณฑการพิจารณา - ผลการพิจารณา

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

หน้าที�คณะกรรมการจัดซื�อหรอืจ้างโดยวธีิคัดเลือก
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การพิจารณาผลการเสนอราคา

    หากปรากฏวา มีผูย่ืนขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผูย่ืนขอเสนอหลายราย 
 แตถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว             
ใหกรรมการฯ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือ
ยกเลิกการคัดเลือกคร้ังน้ัน แตถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนิน
การตอไปโดยไมตองยกเลิก ใหคณะกรรมการฯ ตอรองราคากับผูย่ืนขอเสนอราย
น้ัน แลวเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐตอไป

    กรณีไมมีผูเสนอราคาหรือ มีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ในหนังสือ
เชิญชวนใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการกัด
เลือกในคร้ังน้ัน และดําเนินการใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก)
ก็ได
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

     ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผูประกอบการ
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดรายใดรายหน่ึง เขาย่ืนขอเสนอหรือเขา
มาเจรจาตอรองราคา

วธีิเฉพาะเจาะจง
 

          มาตรา 56 (2) 
(ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป และวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีกัดเลือกแลว แตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือ
ขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก

 
(ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีการผลิต จําหนาย หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจาง
คร้ังหน่ึงไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

(ค) มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูประกอบการซ่ึงเปนตัวเทนจําหนาย
หรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใช
ทดแทนได

(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซ้ือจัด
จางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสีย
หายรายแรง

(จ) เปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซ้ือจัดจางเพ่ิม
เดิม โดยมูลคาของพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดจัดซ้ือจัดจางไวกอน

(ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของ
ตางประเทศ

(ช) ท่ีดินและส่ิงกอสราง จําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
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     เม่ือหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

     เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง

     เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)

     ใหคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางโดย วิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการ

จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการเขาย่ืนขอเสนอ
 หรือเขามาเจรจาตอรอง
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สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ
ข้อ 78 (1)

           กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ก)ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
และวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูย่ืนขอเสนอ หรือไมไดรับการคัดเลือก

     ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางน้ันโดยตรง หรือจากผูย่ืนขอ
เสนอในการใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) มา
ย่ืนเสนอราคา ท้ังน้ีหากเห็นวา ผูย่ืนขอเสนอรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจางเสนอราคา
สูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็น
สมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได

(ก)

           กรณีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2)
(ค) พัสดุน้ันมีผูประกอบการท่ีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
(ง) กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีมีความจําเปนตองใชโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดตออันตราย และการดําเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัด
เลือกอาจกอใหเกิดความลาชาหรือเสียหาย

     ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางน้ันโดยตรง มาย่ืนขอเสนอ 
 หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคากลางหรือวงเงินงบ
ประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได

(ข)

48.



สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน

การดําเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ
ข้อ 78 (1)

           กรณีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (จ)
จําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมหรือตอเน่ืองจากพัสดุท่ีไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว

     ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไมส้ินสุด
ระยะเวลาสงมอบ เพ่ือขอใหมีการซ้ือหรือจางตามรายละเอียด และราคาท่ีต่ํากวา
หรือราคาเดิมโดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐ

(ค)

          กรณีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ฉ)
เปนพัสดุท่ีขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงาน
ของตางประเทศ

ใหดําเนินการโดยเจรจาตกลงราคา

(ง)

         กรณีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ช)
เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง

ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา ราคาท่ีเสนอ
น้ันยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําไดราคา

(จ)
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           กรณีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ข)
การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการเปนการท่ัวไป และมีวงเงิน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ไมเกิน 500,000 บาท)

     ใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางน้ัน
โดยตรงแลวใหซ้ือหรือจางภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวย
งานของรัฐ

ข้อ 79

           กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย และไมอาจดําเนินการ
ตามปกติไดทัน

     ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความ
เห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ
แลวใหถือรายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับ

ข้อ 79 วรรค 2
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