


หลักการบริหารพัสดุ

ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



กระบวนการบริหารงานพสัดุ

ก าหนดความต้องการ

งบประมาณ

จัดท าแผน จัดหาพัสดุ

การบริหารสัญญา

การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ

เบิกจ่ายเงิน



ข้อ 6  ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ 
ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้

เงินงบประมาณ 

เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ





การซื้อทุกชนิดที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

        ตามมติ ครม. แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              
ที่ สร 0203/ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 ก าหนดห้ามมิให้ส่วนราชการ
ระบุยี่ห้อสินค้าที่จะซื้อ หรือก าหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง 

ข้อยกเว้น  เว้นแต่เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัด
ทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะตามระเบียบฯ ข้อ 23 (6)
ดังนั้น  ในกรณีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ  ต้องใช้วิธีพิเศษจะใช้สอบราคาหรือ
ประกวดราคามิได้

การซื้อโดยระบุยี่ห้อสินค้าได้หรือไม่? 



       การจา้งท าของ และการรับขนตาม ปพพ.  

การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้าง

ของส่วนราชการ การรับขนในการเดินทางไป

ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ

และควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน



1. งานเคลื่อนย้ายอาคาร
2. งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอนและงานซ่อมแซม
ซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องมีการควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้ างตลอดเวลา
ด าเนินการตามความเหมาะสม

           (ที่ นร (กวพ)1204/ว 1939 ลว 24 ก.พ.2537)

   - งานก่อสร้างตามหลักทั่วไปที่มีกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือหนังสือเวียนทีเ่กี่ยวข้องอ้างอิงได้



     งานก่อสร้าง จะต้องค านวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550  แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0506 / 2362 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5 / ว 9    
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2550   
เป็นต้นไป



       ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละ
โครงการ ซึ่งได้จากการประเมินหรือค านวณตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
จึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาที่      
ทางราชการยอมรับไม่สูงจนผู้ประกอบการได้ก าไรมากเกิน
กว่าที่ควรได้รับ และเป็นราคาที่ ไม่ต่ าจนผู้ประกอบการ
ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการก่อสร้างได้



งานก่อสร้าง จะต้องก าหนดค่า K 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตาม   

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0203 / ว 109 ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ     
งานก่อสร้าง

งานก่อสร้ าง  หรืองานซ่อมแซมอาคารวงเงินไม่ เกิน 
1 แสนบาท  จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
หรือไม่ ?

มติ ครม. 6 ก.พ.50  ก าหนดให้ งานก่อสร้างทุกงาน
          ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง



การมอบอ านาจ

ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการ

ตามระเบียบฯ
(ส่วนกลาง อธิบดี
ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าฯ)

ผู้รับมอบอ านาจ
ค านึงถึง
ระดับ

ต าแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

(จะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงอื่น
ต่อไปไม่ได้)

        มอบอ านาจ



ข้อยกเว้นเรื่องการมอบอ านาจ (ต่อ)

มอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าฯ มอบอ านาจต่อ

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,
ปลัดจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ

        ประจ าจังหวัด

ผู้
มอบ
อ านาจ

บุคคลอื่น

แจ้ง

                                                            ได้รับความเห็นชอบ

มอบอ านาจตอ่ตามระเบียบกลาโหม



ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ         - โดยต าแหน่ง        

    - โดยแต่งตัง้ (ข้าราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว,
                                           พนักงานราชการ, พนักงานของรัฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ     - โดยต าแหน่ง 
                                             -  โดยแตง่ตัง้ (ข้าราชการ)
หัวหน้าส่วนราชการ        -  อธิบดี (ส่วนกลาง)

   -  ผู้ว่าราชการจังหวดั (ภูมิภาค)
ผู้มีอ านาจอนมุัติสั่งซื้อ-จ้าง - หัวหน้าส่วนราชการ   

- ปลัดกระทรวง
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

คณะกรรมการต่าง ๆ /ผู้ควบคุมงาน



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (มติคณะรัฐมนตร)ี



   ประธาน 1 คน
   กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน
   แต่งตั้งจากขา้ราชการ พนักงานราชการ 
       พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ 

**   ทั้งนี้  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นส าคัญ
**  ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
   (ปรับปรุงตามระเบียบฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ. (2552) )16



 กวพ. อนุมตัิให้ส่วนราชการสามารถแต่งตัง้ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการเป็นกรรมการ ตามระเบียบฯ โดยการแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจ า จะต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะงาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417    
 ลว. 22 ตค. 53)
**   การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป
           (ไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบ)

17



หลักการตามระเบียบฯ ส าหรับการซื้อ / จ้าง 
ไม่เกิน 10,000 บาท  ตามระเบียบฯ ข้อ 35 วรรคท้าย 

 ให้แต่งตั้งข้าราชการ / ลูกจ้างประจ าคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จดัซื้อหรือ
 จัดจ้าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น               

 กวพ. อนุมตัิผ่อนผันการแต่งตั้ง พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรบัพัสดุหรืองานจ้าง 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 341  ลว. 20 กย. 53)



 แต่งต้ังกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา      
เป็น กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

 แต่งต้ังกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือพิจารณาผล
การประกวดราคาเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ



เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคา หรือ 
รับซองประกวดราคาให้กรรมการที่มาเลือกกรรมการ
คนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ 
42 (1) หรือข้อ 49 แล้วรายงานประธาน



• ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งและประธานจะต้องอยู่ด้วย
ทุกครั้ง

องค์ประชุม

• ถือเสียงข้างมาก
• ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง
เพิ่มอีก 1 เสียง

มติกรรมการ

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• คณะกรรมการตรวจการจ้าง
• *ต้องใช้มติเอกฉันท์*

ยกเว้น



นอกจากวิธีพิเศษ / กรณีพิเศษ

1.  หัวหน้าส่วนราชการ (ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
2.  ปลัดกระทรวง (เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท)

3.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด (เกิน 100 ล้านบาท)
4.  ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ



โดยวิธีพิเศษ

1.  หัวหน้าส่วนราชการ (ไม่เกิน 25 ล้านบาท)

2.  ปลัดกระทรวง (เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท)

3.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด (เกิน 50 ล้านบาท)

โดยวิธีกรณีพิเศษ

หัวหน้าส่วนราชการไม่จ ากัดวงเงิน



 อ านาจด าเนินการ

- อ านาจในการให้ความเห็นชอบในการซื้อจ้าง

- อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

 อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง

 อ านาจลงนามในสัญญา





1. วิธีตกลงราคา    ไม่เกิน 100,000 บาท
2. วิธีสอบราคา เกิน100,000 บาท                                                      

ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท
4. วิธีพิเศษ              เกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข
5. วิธีกรณีพิเศษ     ไม่มีก าหนดวงเงนิ แต่มีเงื่อนไข
6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49
 



กรณ1ี: ใช้วงเงินเป็นตัวก าหนดวิธีการ

ครั้งหน่ึงไม่เกิน 100,000  บาท
ครั้งหนึ่งเกินกว่า 100,000    บาท                      
แต่ไม่เกิน   2,000,000    บาท
ครั้งหนึ่งเกินกว่า      2,000,000    บาทข้ึนไป



o วงเงินเกินกว่า 100,000    บาท
o เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 23

     
o วงเงินเกินกว่า          100,000    บาท
o เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 24 

กรณี2: ใช้วงเงินและเงื่อนไขเป็นตัวก าหนดวิธีการ



กรณี3: ใช้เงื่อนไขเปน็ตัวก าหนด

 ได้แก่ การซื้อ/จ้างจากส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, 
       หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น

เงื่อนไข:
5.1) เป็นผู้ท า/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
5.2) มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ซื้อ / จ้าง  



กรณี 4: อื่นๆ
การจัดซื้อ / จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน

ใช้บังคับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  การซื้อ / การจ้าง ครั้งหนึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาท
  ต่ ากว่า เป็นดุลพินิจ



        การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง  หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้างในครั้งเดียวกัน ออกเป็นหลายครั้ง

โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง

        1)  แบ่งวงเงิน ให้ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุ
        2)  ให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป



 

วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่

พัสดุที่จะจัดหาเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่

พิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้

       พัสดุว่าต้องการใช้พร้อมกันหรือไม่



 

   การจัดซื้อพัสดุประเภทชนิดเดียวกัน แม้ต่างขนาดและราคา 
เมื่อมีการประมาณการความต้องการในการใช้งานของทั้งปีแล้ว จะต้อง
จัดซื้อรวมในครั้งเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จ าเป็นต้องแยกซื้อ
ที่ไม่ใช่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อประโยชน์ในการบริหารการพัสดุ 
จะต้องก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการจัดซื้อโดยใช้สัญญาจะซื้อ    
จะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ เพื่อออกใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ให้
สอดคล้องกับการใช้งานจริง



การตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ ผู้ควบคุมงาน 

การท าสัญญา
หัวหน้าส่วนราชการ

ขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการ - ปลัดกระทรวง/ทบวง - รัฐมนตรีเจา้สังกัด

ด าเนินการ
วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 6 วิธี

ขอความเห็นชอบ



เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ



ก่อนการซื้อ – จ้างทุกวิธีต้องท ารายงาน

ข้อยกเว้น   
ข้อ 39 วรรคสอง ไม่ต้องมีรายงาน

ตามระเบียบฯ ข้อ 27



o  เหตุผลความจ าเป็น
o  รายละเอียดของพัสดุ
o  ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคา
     ครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปี
o  วงเงินที่จะซือ้ / จ้าง
o  ก าหนดเวลาที่ต้องใช้
o  วิธีจะซื้อ / จ้าง
o  ข้อเสนออื่น ๆ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
- การออกประกาศสอบราคา หรือ

              ประกวดราคา



 การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 
10,000 บาท และ วิธีพิเศษกรณีเร่งด่วนตาม 
23(2)   หรือ  24(3)  ซึ่ ง ไม่อาจท ารายงาน
ตามปกติได้ จะท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้

 การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจ าเป็น
และเร่งด่วน เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ตาม
ข้อ 39 วรรคสอง ไม่ต้องท ารายงานขอซื้อขอจ้าง
ตามข้อ 27 แต่ต้องท ารายงานขอความเห็นชอบ



2

เจ้าหน้าที่ พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงาน (27)
1

5

4

6 ส่งของ/งาน

ใบสั่ง

เห็นชอบ 
(29)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง
ผู้ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับการจ้าง

 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา



การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา

  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

  ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

  ด าเนินการตามปกติ

    ไม่ทัน

วิธีการ

 เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบ
        ด าเนินการไปก่อน
 รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้า

ส่วนราชการ
 ใช้รายงานเป็นหลักฐาน
        การตรวจรับ



การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ระเบียบข้อ 5 ประกอบข้อ 15 ตรี วรรคสอง)

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง
1. บุคคล /นิติบุคคล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ทางตรง/อ้อม) 

    รวมคู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่
         -  มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

-  มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน   
             -  มีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

2. เข้าเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดียวกัน



ความสัมพันธ์ในเชิงทุน

  หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดใน หจก.
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก., บ.มหาชน
   (>25% / กวพ.ก าหนด) o หุ้นส่วนในห้าง

หุ้นส่วนสามัญ/หจก.
o ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 

บจก./บมจ.



ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

• ผู้จัดการ
• หุ้นส่วนผู้จัดการ
• กรรมการผู้จัดการ
• ผู้บริหาร
• ผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินงาน

บุคคลหรือนิติ
บุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย

มีอ านาจหรือ
สามารถใช้อ านาจ
ในการบริหาร
จัดการกิจการ 



ความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน
• ผู้จัดการ
• หุ้นส่วนผูจ้ัดการ
• กรรมการผู้จัดการ
• ผู้บริหาร
• ผู้มีอ านาจในการด าเนินงาน

• หุ้นส่วนในห้างหุ้นสว่น
   สามัญ/หจก.
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน  
   บจก./บมจ.



บริษัท A

นาย ก. กรรมการ
ผู้จัดการ

นาย ก. ถือหุ้น 26%

นาย ก. ถือหุ้น 26%

บริษัท B

นาย ข. กรรมการผู้จัดการ

นาย ก. ถอืหุ้น 20%

หจก. C

นาย ก. หุ้นส่วนผูจ้ัดการ

นาย ก. เป็นหุ้นส่วนประเภท
ไม่จ ากัดความรบัผดิชอบ

นาย ก. เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ

เชิงบริหาร

เชิงทุน

เชิงไขว้



  ประกาศเผยแพร่ (ประกาศย่อ)

  เอกสารสอบราคา

      ใบเสนอราคา แบบหลักประกันสัญญา 

      แบบรูปรายการต่างๆ ตัวอย่างสัญญา



 คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจ านวน
ที่ต้องการ
 คุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้าง
 กรณีจ าเป็นให้ระบุให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่างแค๊ตตาล็อก
หรือแบบรูปรายการ
 กรณีจ าเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้ก าหนดตัวอย่าง
ในการตรวจทดลอง
 สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด กรณีมีการ
ขายให้ระบุราคาขายด้วย



 ข้อก าหนดใหผู้้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทัง้สิ้น และราคาต่อหน่วย
หรือต่อรายการ

 แบบใบเสนอราคา

 ก าหนดระยะเวลายืนราคา

 ก าหนดสถานที่ส่งมอบและวันส่งมอบ

 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา



 ข้อก าหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นซอง      
จ่าหน้าซองประธานกรรมการเปิดซอง ให้ส่งถึงส่วนราชการก่อน
วันเปิดซอง ก าหนดให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดท าบัญชี
รายการเอกสารเสนอไปพร้อมกัน (กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ให้
ก าหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจน)
 ก าหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์กรณีไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
กับทางราชการเป็นผู้ทิ้งงาน
 ข้อก าหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญา
ต้องวางหลักประกันสัญญาตามชนิด และอัตราในข้อ 141 และ
ข้อ 142



 ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการ
จ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ

 ข้อสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของ
ทางราชการ และสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจ้าง เลือกซื้อจ้าง โดย
ไม่จ าเป็นต้องซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป พิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน 
กรณีไม่สุจริต และมีการสมยอมกันในการเสนอราคา



 ตามตัวอย่างทีก่ าหนด

 ตามข้อ ๑๕ ทวิ



คุณสมบัติผู้เสนอราคา

o เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ / รับจ้างงาน ตามที่ประกาศ

o ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

o ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ  

     หรือไม่เป็นผู้มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

o ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 

   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 

   ** ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน

การซื้อ /จ้างของกรม  (P.Q.)

คุณสมบัติทั่วไป



ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ?

 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
 ครม. ก าหนดหลักเกณฑเ์พิ่มเติมกรณีงานจ้าง 
     กอ่สร้างวงเงินตั้งแต ่1,000,000 บาทขึ้นไป 
     คุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล



ผู้เสนอราคาจ าเป็นต้องมีผลงานหรือไม่ ?

 งานจ้างก่อสร้าง
เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน

กับงานที่จ้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงนิ
งบประมาณหรือประมาณการ                        

         (** เลือกตามความจ าเป็น)
(ที่ นร (กวพ) 1305 / ว 7914 ลว 22 กันยายน 2543)

 งานซื้อ
หากจ าเป็น เป็นดุลพินิจ โดยอนุโลม 



  ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง 
หมายถึง

o ผลงานทีใ่ช้เทคนิคในการด าเนินการเหมือนกัน
     กับงานที่ประกวดราคาจ้าง 
o เป็นผลงานในสัญญาเดียว
o เป็นสัญญาผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตาม
    สัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับ
    เรียบร้อยแล้ว



 ต้องเป็นผลงานที่กระท าสัญญากับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง 
ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการรับจ้างช่วง



ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ หจก.
  - ส าเนาหนังสือรับรองการ
     จดทะเบียนนิติบุคคล 
  - บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
  - บัญชีผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)

บริษัทจ ากัดหรือ บจม. 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจด  
  ทะเบียนนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิ  
- บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
- บัญชีผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี

กิจการร่วมค้า
- ส าเนาสัญญา
ของการร่วมค้า
- นิติบุคคล ใช้
เอกสารแสดงการ
เป็นนิติบุคคล

เอกสารอื่น - หลักฐานแสดงฐานะการเงิน
- ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีอ านาจรับรองส าเนาถูกต้อง



 ส าเนาสัญญาของการร่วมค้า
 บุคคลธรรมดา

o สัญชาติไทย ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
ร่วมค้า

o ไม่ใช่สัญชาติไทย ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง
 นิติบุคคล 

o ใช้เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล
 เอกสารอื่น

o หลักฐานแสดงฐานะการเงิน
o ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์
o ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ



  จดทะเบียน

o คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข

o คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง ..... ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าได้

  ไม่จดทะเบียน

o คุณสมบัติทุกรายต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข 

o ข้อยกเว้น

• ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

• ใหใ้ครเป็นผู้รบัชอบหลักในการเข้าเสนอราคาและแสดงหลักฐาน
พร้อมซองข้อเสนอราคา / ของข้อเสนอทางเทคนิค 

• ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักได้
(ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลว. 16 มีค.2543)



 เจ้าหน้าที่พัสดุ

 คณะกรรมการที่ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ใช้พัสดุ

 งานก่อสร้างแบบรูปรายการ 

     (อาจจ้างเอกชนเป็นผูอ้อกแบบ)



ผู้มีหน้าที่จัดท าเอกสารสอบราคา

ผู้มีหน้าที่ลงนามในการท าเอกสารสอบราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
61



เผยแพร่เอกสาร

- ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า
  10 วัน / นานาชาติไม่น้อยกว่า 45 วัน
- ส่งประกาศให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
  โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  ให้มากที่สุด
-ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ท าการ
  โดยเปิดเผย
- ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน+   
  กรมบัญชีกลาง (ตามมติ ครม. )

เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อ 27

ข้อ 29

จัดท าประกาศ (ข้อ 40)



 ส่งประกาศให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง หรือทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด

 ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ท าการโดยเปิดเผย

 จัดท าบญัชรีายชื่อผู้ประกอบการที่สง่เอกสารสอบราคา

ไปให้โดยตรงและผู้มาขอรับเอกสารทั้งหมด



   การยื่นซอง
- ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง              

  ประธานกรรมการ

- ยื่นซองด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์

(กรณีที่ก าหนดไว้)

    การรับซอง
- เจ้าหน้าทีร่ับโดยไม่เปดิซอง

  - ระบุวันและเวลารับซอง

 - ส่งมอบซองให้แกห่ัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งให้ คกก. เปิดซอง

  สอบราคาในวันเปิดซอง
การเก็บรักษาซอง

   - หนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ นร (กวพ)1305/ว 7286   

      ลว. 20 ส.ค. 42 ให้ส่งมอบโดยพลัน  หลังครบ  

      ก าหนดรับซอง



หน้าที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ข้อ 42)

 ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
 เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่มีผลประโยชน์  

     ร่วมกัน
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หน้าที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ข้อ 42)

 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและ         

     เสนอราคาต่ าสุด
 ราคาเท่ากันหลายรายยื่นซองใหม่
 ถูกต้องรายเดียวด าเนินการต่อได้66



o ผู้เสนอราคาต้องกรอกก าหนดส่งมอบ
o ก าหนดยืนราคา
o กรณีผู้เสนอราคาลดราคาในใบเสนอราคา
o ผู้เสนอราคาเสนอพัสดุหลายยี่ห้อ หลายรุ่น
o ผู้เสนอราคากรอกราคาผิดพลาด



กรณีเกินวงเงิน (ข้อ 43)
  เรียกรายต่ าสุดมาต่อรองให้อยู่ในวงเงนิหรือ

     สูงกว่าไม่เกิน 10 %

  ถ้าไม่ได้ผลให้เรียกทุกรายมายื่นซองใหม่

  ถ้าไม่ได้ผลอีก ขอเพิม่เงิน หรือยกเลกิการสอบราคา
68



                       ประกาศ -  รับซอง      พิจารณาผู้มีผลประโยชน์
                                                                                                                ร่วมกัน                                                                                                              

     อย่างน้อย 10 วัน       เปิดซอง

ปิดรับซองวันรับซอง

... ?... วัน ค านึงถึงตรวจฮ้ัว



จัดท าเอกสาร

ประกวดราคา

(ข้อ 44)

จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง

และแต่งตั้ง

คณะกรรมการ (ข้อ 27)

การรับและเปิดซอง

(ข้อ 49)

การประกาศเผยแพร่การ
ประกวดราคา

 (ข้อ 44,46)

การขออนุมัติ
สั่งซื้อ/จ้าง 

(ข้อ 65)

การพิจารณาผล
การประกวดราคา 

(ข้อ 50)

การท าสัญญา 
(ข้อ 132-133)

ตรวจรับ



รูปแบบ : เอกสารประกวดราคา
 กวพ. ก าหนด

 แบบที่ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานอัยการสูงสุด



  รายการที่ต้องการซื้อ/จ้าง

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา

  ก าหนดวันเวลารับ ปิด และเปิดซอง

  สถานที่ ระยะเวลา  การขอรบั ซื้อ ราคา ของเอกสาร

  แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา กรณีประกวด 

     ราคานานาชาติ



เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อ 29

ข้อ 27

- ท าตามตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด
- แตกต่างหรือไม่รัดกุมส่ง
  ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจ

จัดท าเอกสาร (ข้อ 44)



การประกาศข่าวการประกวดราคา ส่งไปรษณีย์
 EMS

• ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ
• ส่งวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ์
• ส่งกรมประชาสัมพันธ์
• ส่งองค์การสื่อสารมวลชน แห่ง ปทท.
• ส่งศูนย์รวมขา่วประกวดราคา
• ส่ง สตง.
• ประกาศลงในเว็บไซต์หน่วยงานและ
   กรมบัญชีกลาง (ตามมติ ครม.)

• ในตู้ปิดประกาศมีกุญแจปิด
• มีผู้ปิดและผู้ปลดประกาศ ซ่ึงมิใช่
   คนเดียวกัน และมีพยานรับรองด้วย



ประกาศ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ท าการ

ให้ขาย • ไม่น้อยกว่า 7 วัน ท าการ

• ห้ามมีเงื่อนไขในการให้/ขาย

ค านวณราคา  ไม่น้อยกว่า 7 วัน ท าการ

วันรับซองประกวดราคา
ห้ามร่นหรือเล่ือนวันรับซอง และ
เปิดซองประกวดราคา



  กรณีประกวดราคาไปแล้วมีเหตุจ าเป็นต้องเลื่อนโดยไม่
มีก าหนดแน่นอน ให้ยกเลิก เมื่อมีการประกวดราคาใหม่ให้
ด าเนินการตามระเบียบ ข้อ 46 วรรคท้าย

 กรณียกเลิกและไม่มีการประกวดราคาใหม่ ให้แจ้ง
ผู้ซ้ือเอกสารให้ขอคืนเงินค่าซื้อภายใน 30 วันนับแต่
ได้รับแจ้ง

ที่ นร (กวพ) 1305/ว 4352 ลว 5 มิ.ย.2541



คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
- รับซองประกวดราคา/ลงทะเบียน/ลงชื่อก ากบั
- ตรวจหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน  
  กรณีหลักประกันซองเปน็หนังสือค้ าประกัน
  ส่งส าเนาให้ธนาคาร
- รับเอกสารตามบัญชีรายการ หากไม่ถูกต้องใหบ้ันทึกไว้
          (คกก.ชุดนี้ มีเพียงแต่หน้าที่ ไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาตัดสิทธิผู้เสนอราคา)77



คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
- ส่งเอกสารส่วนที่ 1 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด  
  ราคาเพื่อตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- เปิดซองและอ่านแจ้งราคาโดยเปิดเผยเฉพาะที่ผ่าน
  การตรวจสอบผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนั
- ลงลายมือชือ่ก ากบัเอกสารทุกฉบับ
- ส่งมอบเรือ่งทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณา
   ผลการประกวดราคา78



 ต้องแจ้งให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารทราบโดยไม่ชักช้า

 ให้พิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซองการปิดการรับซอง 

     และวันเปิดซองตามความจ าเป็น



ใช้วิธีพิเศษ

- ประกวดราคาใหม่
  ไม่ได้ผลดี

อนุโลมข้อ 43

- สูงกว่าวงเงิน

- คัดเลือกสิ่งของ/งานจ้าง

รายต่ าสุด

- พิจารณาราคา เกณฑ์ปกติ

ยื่นซองใหม่

- เท่ากันหลายราย

ยกเลิก/ด าเนินการต่อไป

- ถูกต้องรายเดียว (41)
 ยกเลิก - ไม่มีผู้เสนอราคา  

   หรือไม่ถูกต้องตาม    
   spec  (52)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ



o กรณีเกิดจากการพบข้อผิดพลาดจากเอกสารประกวด
ราคา เช่น ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุหรือ
งานจ้าง ไม่ ได้ก าหนดระยะเวลาในการยืนราคา 
การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผิดพลาด

o เกิดจากความจ าเป็นด้านงบประมาณ เช่น ถูกตัดลด
งบประมาณ เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ



ให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น

 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ



 เรียกรายต่ าสุดที่เห็นควรซื้อหรือจ้าง

• กรณียอมลดราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ถ้าเหมาะสมให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากรายนั้น

• ยอมลดราคา  แต่ ยั ง เกินงบประมาณ ไม่ เกินร้อยละ 10
ถ้าเหมาะสมให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากรายนั้น

• ยอมลด เกินกว่าร้อยละ 10 เรียกทุกรายที่ถูกต้องมายื่นซองใหม่

• ไม่ยอมลด ถ้าไม่เกินร้อยละ 10 ถ้าเหมาะสมให้ซื้อ/จ้าง 
ถ้ า ไม่ เหมาะสมให้ยก เลิก  หรือหาก เกินกว่ าร้ อยละ  10 
เรียกทุกรายที่ถูกต้องมายื่นซองใหม่



 ด าเนินการต่อรองไม่ได้ผล เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อใช้ดุลพินิจว่าสมควร ลดรายการ 
ลดจ านวน ลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิก

 ถ้าพิจารณาปรับลดรายการ ลดจ านวน หรือ
ลดเนื้องานจากผู้เสนอราคาทุกราย หากรายต่ าสุด
ที่ได้ยังเป็นรายต่ าสุดอยู่ให้ซื้อหรือจากรายนั้น

• หากปรับลดแล้วล าดับเปลี่ยน ให้ยกเลิก



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ข้อ 42)
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน + 
              ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
ขั้นที่ 2
       เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน +
        อ่านแจง้ราคา บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน + ลงชื่อก ากับ

ตรวจสอบคณุสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา 
แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียด แล้วคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา 



การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา 

ขั้นที่ 3 คัดเลือกพัสดุหรอืงานจ้างที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปน็ประโยชน์ต่อทางราชการ

    ** หนังสือ ที่ นร (กวพ) 0901/ว 48  ลว. 14 ก.ค. 29 การคัดเลือกคุณภาพและคุณสมบัติ
ดังกล่าว มุ่งหมายถึง การพิจารณาจากเกณฑ์ในส่วนที่ ไม่สามารถก าหนดไว้เป็นเงื่อนไข
ในประกาศ **

ขั้นที่ 4 เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ าสุด     

รายที่เลือกไม่ยอมเข้าท าสัญญา ให้พิจารณารายต่ าถัดไป
ราคาเท่ากันหลายราย ใหผู้้ทีเ่สนอราคาดังกล่าวยื่นซองใหม่ 

ข้อสังเกต     

ถูกต้องตามเอกสารสอบราคารายเดียว ใหด้ าเนินการตามขั้นที ่3 โดยอนุโลม 
ขั้นที่ 5 รายงานผลและความเห็น ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ     



เงื่อนไข (ข้อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท วิธีการ (ข้อ 57)

เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ 29

รายงาน ข้อ 27

- จะขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา

- ซื้อเพิ่ม (Repeat Order) เจรจาผู้ขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิม
หรือดีกว่า

- เร่งด่วนช้าเสียหาย เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

- ราชการลับ เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง



เงื่อนไข (ข้อ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท วิธีการ (ข้อ 57)

สั่งตรงโดยให้หน่วยงานอื่นในต่างประเทศ
สืบราคาให้

 - ซื้อจากต่างประเทศ

เชิญผู้ผลิต/ผู้แทนจ าหน่ายมาเสนอราคา
และต่อรอง

 - จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เชิญเจ้าของมาตกลงราคา- ซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะ

- ด าเนินงานโดยวิธีอื่นแล้ว
  ไม่ได้ผลดี

สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายและผู้เสนอ
ราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถ้าม)ี ต่อรองราคา



- กรณีเป็นงานที่ต้องใช้ช่างฝีมือโดย
  เฉพาะหรือช านาญโดยพิเศษ

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

เงื่อนไข (ข้อ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท วิธีการ (ข้อ 58)

เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ 29

รายงาน ข้อ 27

- เร่งด่วนช้าเสียหาย - เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่ไม่ทราบ
  ความเสียหาย

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา



ราชการลับ เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

จ้างเพิ่ม (Repeat  Order)
เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิม 
ราคาต่ ากว่าหรือราคาเดิม

สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างและ
ผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลกิไป (ถ้ามี) 
ต่อรองราคา

ด าเนินการโดยวิธีอื่น
ไม่ได้ผลดี



ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานตามกฎหมาย

ท้องถิ่น

- วงเงินเกิน 100,000 บาท
  หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้สั่งซื้อหรือจ้าง
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
  เป็นอ านาจ หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ

(ข้อ 27)

(ข้อ 29) 
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าส่วนราชการ

ติดต่อตกลงราคา
กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

1. เป็นผู้ท า/ผลติเองและนายกรัฐมนตรีอนุมตัิ
    หลักการแล้ว

2. มีกฎหมาย/มตคิณะรัฐมนตรี ให้ผู้ซ้ือ/จ้าง

เงื่อนไข :

การด าเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


