
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
 

 “ขัน้ตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้ควบคมุงาน 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                        
ตามพระราชบัญญติัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ                     

พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง                              

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 
 

 
 
 
 

                                                         จดัท าและเรยีบเรยีงโดย :                 

                                               ฝ่ายพสัดแุละทรพัยสิ์น กองคลงั  

เทศบาลเมืองศิลา  

 



 

ค าน า 
 
  คู่มือฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและบุคลากร
ของเทศบาลเมืองศิลา ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง                         
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e-bidding) ได้แก่การซื้อหรือจ้างพัสดุท่ีมีวงเงินเกิน                          
500,000 บาท ขึ้นไป  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานพัสดุ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนด  
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรทุกท่าน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองศิลา      
 
 
 
                  

                  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  
                   กองคลงั เทศบาลเมอืงศลิา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ  
 

1. สรุปวิธีการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
2. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
3. องค์ประชุมและมติคณะกรรมการ  
4. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
5. ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-bidding)  
6. นิยาม ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
7. ขั้นตอนการด าเนินงานฯ (หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง) 
8. ขั้นตอนการด าเนินงานฯ (หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง)  
9. ขั้นตอนการด าเนินงานฯ (หน้าที่ผู้ควบคุมงาน)   
10. เอกสารอ้างอิง/ที่มา  
11. ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ส าหรับค้นหาข้อมูล กฎ/ระเบียบ/มติครม./ 
     หนังสือเวียนล่าสุด  
 
 

..................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปวิธีการซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (มี 3 วิธ)ี   

 

วิธีการซื้อหรือจ้าง รายละเอียด 
1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระท าได้ 3 วิธี  
    1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
    1.2 วิธีประกวดราคา 
          อิเล็กทรอนกิส์  
    1.3 วิธีสอบราคา  
    (ระเบียบข้อ 28,29)  

 
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
(ระเบียบข้อ 30)  
 คือ การซื้อการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป 
และมีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า    
(e-market) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด    
ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
1. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อการจ้าง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท  
2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
การซื้อการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งวงเงินเกิน 5,000,000 บาท  
 

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(ระเบียบข้อ 31)   
 คือ การซื้อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 
บาท และเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e-catalog)  โดยให้ด าเนินการในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  
 

1.3 วิธีสอบราคา (ระเบียบข้อ 32 )  
คือ การซื้อการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 
บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณี
ที่  

 พ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต  

 หรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยังไม้สามารถเสนอ
ราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  



 

วิธีการซื้อหรือจ้าง รายละเอียด 
2. วิธีคัดเลือก  ตาม มาตรา 56 (1)  

 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก 

 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะ
เฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดย
ผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความ
ช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และ
ผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด  

 (ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการใช้พัสดุ
นั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ  

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  

 (จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจาก
ต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ  

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่
ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ  

 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอด
ตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อม
เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่อง
ไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

และตามเงื่อนไขก าหนดในกฎกระทรวง  

 กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.
2560  วันที่ 23 ส.ค. 2560 



 

วิธีการซื้อหรือจ้าง รายละเอียด 
3.วิธีเฉพาะเจาะจง (มีเงื่อนไขก าหนดใน
กฎกระทรวง)  

ตาม มาตรา 56 (2)  

 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก 

 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
วงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ( วงเงิน
ไม่เกิน 5 แสนบาท)  

 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการ
ซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดย
ชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ
ไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้  

 (ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน 
เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง  

 (จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่
เกี่ยวกันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้
ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง
ในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่
ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว  

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดย
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ  



 

วิธีการซื้อหรือจ้าง รายละเอียด 
  (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่ง

จ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง  

 (ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และตามเงื่อนไขก าหนดในกฎกระทรวง 

 กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  
วันที่ 23 ส.ค. 2560 

 กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้ง 
(พรบ.มาตรา 11+ระเบียบ ขอ้ 11) 

 
                        

(   .      11+            11)  จดัท าร่างขอบเขตงาน (ระเบียบฯขอ้ 21)   - คณะกรรมการ/จนท.พสัดุ/ผูไ้ดรั้บมอบหมาย  

 - จนท.พสัดุ/ผูไ้ดรั้บมอบหมาย  

จดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวธีิ e-bidding 
(ระเบียบฯขอ้ 43)  

 - จนท.พสัดุ  

จดัท ารายงานซ้ือหรือจา้งเสนอหวัหนา้
หน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯขอ้ 22)  

 - จนท.พสัดุ  

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจา้ง 

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเวบ็ไซต์
เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ระเบียบขอ้ 45)  

 - หวัหนา้ จนท.พสัดุ  
- ประกาศเผยแพร่ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ 
- ก าหนดวนัเสนอราคาเป็นวนัถดัจากวนั  
  สุดทา้ยของการประกาศเผยแพร่  

วงเงินไม่เกิน 5 ลา้น
บาทอยูใ่นดุลพินิจ

ของหวัหนา้หน่วยงาน
ของรัฐ 

ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา 
รับฟังความคิดเห็น (ระเบียบขอ้ 45)  

น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา  
รับฟังความคิดเห็น (ระเบียบขอ้ 45+46)  

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ใหน้ าประกาศเผยแพร่  

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ระเบียบขอ้ 48)   

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารและ
จดัเตรียมเอกสารฯเพ่ือยืน่ขอ้เสนอผา่น

ระบบ e-GP (ระเบียบขอ้ 51)   

ก าหนดวนัเวลาช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
(ถา้มี)ก่อนถึงวนัเสนอราคา ไม่นอ้ยกวา่ 3 

วนัท าการ (ระเบียบขอ้ 52)   

ไม่มีผูเ้สนอความคิดเห็น  มีผูเ้สนอ 
ความคิดเห็น 

ไม่ปรับปรุง
ร่าง (ระเบียบ 
ขอ้ 47(2) ) 

ปรับปรุงร่าง
(ระเบียบขอ้ 

47(1) ) 

- หากมีผูเ้สนอความเห็นใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอบ         
ผูมี้ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนงัสือ (ระเบียบขอ้ 47(1) )  

- กรณีปรับปรุง หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีท ารายงานพร้อมความเห็น
รวมทั้งร่างเอกสารท่ีแกไ้ข เสนอหวัหนา้หน่วยงาน 
ของรัฐ+น าร่างประกาศอีกคร้ัง (ระเบียบขอ้ 47 (1) )   



 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (ต่อ)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูเ้สนอราคาเขา้เสนอราคาผา่นระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียว            

(ระเบียบขอ้ 54)   

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาฯ ด าเนินการพิจารณาผล           

(ระเบียบขอ้ 55 )   

คณะกรรมการฯ จดัท ารายงานผลการ
พิจารณาพร้อมความเห็นต่อหวัหนา้

หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  
( ระเบียบขอ้ 55(4) )               

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐและผูมี้อ  านาจ
อนุมติัซ้ือหรือจา้งเห็นชอบผลการ

พิจารณา  
( ระเบียบขอ้ 59 )               

ประกาศผูช้นะการ
เสนอราคา 

(ระเบียบ ขอ้ 59) 

ลงนามในสญัญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด
หรือขอ้ตกลง ภายหลงัจากพน้
ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ

พิจารณา (พรบ.มาตรา 66) และ 
(ระเบียบ ขอ้ 161)  



 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ระเบียบ ข้อ 25)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ช่ือคณะกรรมการ 
 

      องค์ประกอบ  
 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

      ประธาน 1 คน  
 

      กรรมการอย่างน้อย 2 คน  
 

กรณีจ าเป็น/เพื่อ
ประโยชน์ แต่งตั้งบุคคล
อ่ืนร่วมเป็นกรรมการได้ 
(จ านวนไม่มากกว่า
ข้าราชการ)  
 

คุณสมบัติและข้อห้ามของคณะกรรมการ 
 คุณสมบัติ 

 เป็นข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานรัฐ ลูกจ้างประจ า 

 ค านึงถึงหน้าที่และความรับผิชอบ 

 ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นด้วย  
 

ข้อห้าม 
 คณะกรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา                          

 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
 

 
 

**ห้ามตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ** 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประชุม 
และมติคณะกรรมการ 

(ระเบียบ ข้อ 27)  

 

จ านวนกรรมการ 
ที่มาประชุม  

 

 

สิทธิของคณะกรรมการ
ในการออกเสียง 

 

 

มติของ 
คณะกรรมการ 

 

 ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของ
จ านวน
กรรมการ
ทั้งหมด 

 จะต้องมี
ประธาน
กรรมการอยู่
ด้วยทุกครั้ง  

 หากประธาน
กรรมการไม่
สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ให้แต่งตั้ง
ประธานคน
ใหม่แทน  
 

 ประธาน
กรรมการ 1 
เสียง  

 กรรมการแต่
ละคน 1 เสียง  

 ประธาน
กรรมการมี
สิทธิออกเสียง
เพิ่มอีก 1 
เสียง กรณีที่
คะแนนเสียง
เท่ากันและ
เป็นเสียงช้ี
ขาด  

 เว้นแต่คณะ
กรรม การ
พัสดุให้ถือมติ
เอกฉันท์  

 ให้ถือเสียง
ข้างมาก 

 กรรมการของ
คณะ 
กรรมการใด
ไม่เห็นด้วย
กับมติคณะ 
กรรมการ   
ให้ท าบันทึก
ข้อความแย้ง
ไว้ด้วย  

การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการและกรรมการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ (1) ผู้ย่ืนเสนอ หรือ (2) 

คู่สัญญา (การมีส่วนได้เสีย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชารทางปกครอง)  

 เมื่อรู้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
(1) ให้ลาออกจากประธานหรือกรรมการ (2) รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อ
สั่งการตามที่เห็นสมควร   

 



 

ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการฯด าเนินการดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  1 

จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ชุด และให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับทุกแผ่น   

ระเบียบฯข้อ 55 (1) 
 

ขั้นที่  2 

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพัสดุตัวอย่าง(ถ้ามี) ฯ 
แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเง่ือนไขตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

ระเบียบฯข้อ 55 (2)  

ขั้นที่  3 

พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามระเบียบฯข้อ 55 (2) โดยจัดเรียงล าดับผู้ที่
เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย  
(กรณีผู้ที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาในเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการฯพิจารณาผู้เสนอราคาต่ ารายถัดไป
ตามล าดับ) 

ระเบียบฯข้อ 55 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  4 

จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีเอกสารประกอบรายงานอย่างน้อย ดังนี้  
1. รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
2.รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
3. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
5. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุน
ในการพิจารณา  

ระเบียบฯข้อ 55 (4)  
 
 
 



 

นิยาม ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด    เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม      
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราว
เดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ   หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ                  
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอ านาจหรือสามารถ                       
ใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่ เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นหุ้นส่วน                  
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด                
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 ค าว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ”  ให้หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น     
หรือในอัตราอื่นตามทีผู่้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ   ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด    อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้า เสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราว
เดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้น           
ของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน   หรือบริษัทจ ากัด   หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง  ได้เข้า เสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราวเดียวกัน              
ให้ถือว่าผูย้ื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)  (2) หรือ (3)   แล้วแต่กรณ ี
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ”  หมายความว่า  การที่ผู้ ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือ   
หลายรายกระท าการอย่างใดๆ  อันเป็นการขัดขวาง   หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา          
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ   ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน  หรือ                   
โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลัง



 

ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ ยื่นข้อ เสนอด้วยกัน  หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ ผู้ข้อเสนอ               
รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐ  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

....................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 
 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  (ระเบียบข้อ  175) 
 

(1)  ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง                             
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐก่อน 
 

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบทาง
เทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้  กรณีจ าเป็น                
ที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  
 

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
 

(4)  เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ  เพื่อด าเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  ในกรณีที่เห็นว่า
พัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ  
 

(5)  ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน                                 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวน                         
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติ ตาม(4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่                            
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวัน ตรวจพบ   แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  
 

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว                   
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วันท าการนับถัดจาก                                 
วันที่ตรวจพบ 
 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน                  
ของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการ ตาม (4) หรือ (5) 
แล้วแต่กรณี  
 
 
 



 

ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 
 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  (ระเบียบข้อ ข้อ 176) 
 

(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐ
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง                                   
ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
 

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจ
งานจ้าง ณ สถานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และ
จดบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย   
 

(4)  นอกจากด าเนินการตาม (1) และ (2)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มี
อ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
 

(5) โดยปกติให้ ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ                   
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด    

 

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท าใบรับรอง                 
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่
ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  
       ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป                        
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                    
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี  
 

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (6)  
 
  
 
 
  



 

ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 
 

หน้าที่ผู้ควบคุมงาน  (ระเบียบข้อ ข้อ 178) 
 

(1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆทุกวัน                        
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
และข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่ง  ส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการ             
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับ
พัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที  
 

(2)  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือ                          
เป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาแต่
เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน 
แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว    
 

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและ                    
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง ทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่                     
เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของ                 
ผู้มีหน้าที่    
     การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
 

(4) ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ    
 
 
 
 

 
 



 

เอกสารอ้างอิง/ที่มา 
 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560)  
 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3. กฎกระทรวง จ านวน 7 ฉบับ  
 3.1 กฎกระทรวง ก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 3.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560  
 3.3 กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 
 3.4 กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
 3.5 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560  
 3.6 กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  
 3.7 กฎกระทรวง ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560  

......................................................................... 
(สามารถดาวโหลดระเบียบกฎหมายข้างต้นและระเบียบกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพ่ิมเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หัวข้อกฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน
ล่าสุด)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.gprocurement.go.th หัวข้อกฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียนล่าสุด)  
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