
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ภายใต้

“พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

และ
“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”



สร้างความเช่ือมั่น
ให้กบัทุกภาคส่วน

การจัดซ้ือจัดจ้างมี
กรอบการ

ปฏบิัติงานทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกนั มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพือ่ความ
โปร่งใส และมกีาร
แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

ค านึงถึง
วตัถุประสงค์การใช้
งานเป็นส าคญั 
เพือ่ให้เกดิความ
คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน
เน้นการวางแผน
และประเมนิผล
เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพือ่
ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยวธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่
การเปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตผุล
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พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคบัเมื่อพ้นก าหนด 180 วนั 
นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

ให้ยกเลกิบทบัญญตัเิกีย่วกบัการพสัดุ การจดัซ้ือจดัจ้าง 
หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
ทีอ่ยู่ภายใต้บังคบัแห่งพระราชบัญญตันีิ้



พระราชบัญญตัิ
15 หมวด 132 มาตรา

ค านิยาม

1. บททัว่ไป

2. การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ    
ป้องกนัการทุจริต

3 คณะกรรมการ

4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ภาครัฐ

5. การขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการ



พระราชบญัญตัิ

6. การจัดซื้อจัดจ้าง

7. งานจ้างทีป่รึกษา

8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

9. การท าสัญญา

10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

11. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



พระราชบัญญัติ

12. การทิง้งาน

13. การบริหารพสัดุ

14. การอุทธรณ์

15. บทก าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



ระเบียบมี 10 หมวด

2. การซ้ือหรอืจา้ง

3. งานจา้งที่ปรกึษา

4. งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง

5. การท าสญัญาและหลกัประกนั

6. การบรหิารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

7. การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

8. การทิ้งงาน

9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุ

ภาครฐั
1. ขอ้ความทัว่ไป

10. การรอ้งเรยีน

2. การซ้ือหรอืจา้ง

3. งานจา้งที่ปรกึษา

4. งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง

5. การท าสญัญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

7. การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

8. การทิ้งงาน

9. การบรหิารพสัดุ



การจดัซ้ือจดัจ้าง
“การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

ซ้ือ จ้าง

เช่า แลกเปลีย่น
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พสัดุ

สนิคา้

งานจา้ง

กอ่สรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบและ

ควบคมุงาน

งานจา้ง

ที่ปรกึษา

งาน

บรกิาร
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วสัดุ ครุภัณฑ์

ที่ดนิ
ส่ิงปลูก
สร้าง

สินค้า10



งานจ้าง
บริการ

งานจ้างเหมา
บริการ

งานจ้าง
ท าของ

การรับขนตาม
ประมวล

กฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์

งานบริการ
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งานก่อสร้าง
งาน

ก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกฬีา 
เสาธง ร้ัว

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การระบายน า้ 

การขนส่งทางบก 
ทางน า้ ทางเรือ ทางอากาศ
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เงนิงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยว
ด้วยการโอนงบประมาณเงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
ผลประโยชน์อืน่ใดทีต่กเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง
เงนิกู้ เงนิช่วยเหลอื และเงนิอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน
อย่างเป็นธรรม

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพือ่การตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และมีการประเมินผล

มาตรา 8 หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง14



15

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ  แบ่งเป็น 2 ส่วน

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
โดยต าแหน่ง
โดยแต่งต้ัง (ข้าราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
ราชการ พนักงานของรัฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
โดยต าแหน่ง
โดยแต่งต้ัง (ข้าราชการ)

อ านาจด าเนินการซื้อจ้าง
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 ผู้มีอ านาจเหนือชั้นไปหนึ่งชั้น

คณะกรรมการต่างๆ/
ผู้ควบคุมงาน

ผู้มีอ านาจ ผู้มีหน้าที่



หัวหน้าเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่

16



17

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
หรือแบบรูปรายการ (TOR/(SPEC)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง



18

ก่อนซ้ือ/จา้ง

ตอ้งก าหนดความตอ้งการส่ิงของท่ีจะซ้ือ หรือ

งานท่ีจะจา้ง Specification (Spec) ก่อน
************************

**โดยมีหลักเกณฑก์ารก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของงานซ้ือ

และการก าหนดขอบเขตของงานจา้ง***ดงัน้ี

18



19

หลกัเกณฑ์การจัดหาที่ดี
ได้พสัดุทีด่ี  มีคุณภาพ   สมราคา  ทนัเวลาทีต้่องการ      

เกดิประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าของเงิน(Value  for  Money)
มีการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ  รูปแบบและรายการ                     

ละเอยีดทีชั่ดเจนและเป็นกลาง  สอดคล้องและตรงกบั 

ความต้องการใช้งาน  เป็นไปตามนโยบาย

กระบวนการโปร่งใส  เปิดเผย   สามารถตรวจสอบได้         

และเป็นธรรม มีการแข่งอย่างแท้จริง ชอบด้วยกฎหมาย



• การก าหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัส ดุที่ จ ะท าการ จัด ซ้ือ จัด จ้ า ง
ใ ห้ ห น่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ ค า นึ ง ถึ ง คุณภ าพ  เ ทค นิ ค  แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์
ขอ ง ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ น้ั น  แ ล ะ ห้ า มมิ ใ ห้ ก า หนด คุณลั ก ษณะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ ห้อใดยี่ ห้อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ เ ว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัด ซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์ น้ัน
มียีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้

มาตรา 9 การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ

• การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การออกแบบรูปรายการ
ก่อสร้างโดยละเอียด ให้หวัหน้าส่วนราชการรับผิดชอบควบคุมดแูลให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 17

20



ต้องเปิดเผย   ประกาศทราบทั่วกัน
ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
ต้องเป็นธรรม

เงื่อนไข เสมอภาค ไม่ขัดขวาง
ผ่อนปรน ไม่ก่อให้เกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบ
ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกัน

21



ระเบียบ ข้อ 21

22
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พสัดุ/บริการ                  
ที่มคุีณภาพ

คู่มอืสัญญา           
ที่มศัีกยภาพ

ประโยชน์สูงสุดที่
ราชการจะได้รับ

งานซ้ือ : รายละเอยีด 
คุณลกัษณะเฉพาะ

งานจ้าง : ร่างขอบเขต
ของงาน

งานก่อสร้าง : แบบรูป
รายการ

คุณสมบัตผู้ิเสนอ
ราคา

เงือ่นไขในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

 สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผู้ใช้ / ไม่เกนิความจ าเป็น
 ไม่ขัดกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั มติคณะรัฐมนตรี ที่เกีย่วข้อง
 ความหมายชัดเจน ไม่ก ากวม / ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะให้อธิบายความให้ชัดเจน /                       

มีความยดืหยุ่น (ไม่น้อยกว่า.......ไม่ต า่กว่า.....ไม่ด้อยกว่า.......ไม่เกนิกว่า......)
 ก าหนดให้ผู้เสนอราคายืน่เอกสารส าหรับใช้ในการตรวจสอบให้ครบถ้วน 24



** การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ หรือ
งานจ้าง / คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนองาน
** การวินิจฉัยตีความคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนองาน
แต่ละรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้หรือไม่
** เป็นอ านาจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใช้ดุลยพินิจ
ก าหนดและวินิจฉัยได้ตามความต้องการของหน่วยงาน 

แต่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามทีก่ฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือมตคิณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องก าหนดไว้

หลกัการ ในการก าหนด Spec.
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ความเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิง่ของหรือย่ีห้อสิง่ของ

การใช้พัสดุที่ผลติในประเทศและกจิการของคนไทย

การจัดซ้ือจัดจ้างสนิค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาตามที่ กวพ. ก าหนด

หลกัเกณฑ์ ในการก าหนด Spec.

26
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“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพือ่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยืน่ข้อเสนอ
ได้ยืน่เสนอไว้ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพสัดุทีก่รมบัญชีกลางจัดท า

(3) ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ก าหนด

(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) วธีิอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐน้ันๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา
ตาม (2)  หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) 
(5)หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

ราชการก าหนดไว้แล้ว

ที่มา...ราคากลาง
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การจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างที่ปรึกษา

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

คณะกรรมการซือ้หรือจ้าง

ผู้มีอ านาจ (ด าเนินการ/ส่ังซือ้ส่ังจ้าง)



มาตรา  10

 ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ื่นข้อเสนอ
ในส่วนท่ี เ ป็นสาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของ
ผูย้ื่นขอ้เสนอ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผูย้ื่นขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ่ึ้งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
คร้ังนั้ นหรือต่อผูย้ื่นข้อเสนอรายอ่ืน เวน้แต่ เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผูมี้อ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือการด าเนินการ
ตามกฎหมาย
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คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์                       
(หน้าทีข้่อ 55)

คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 
(หน้าทีข้่อ 70 โดยน าข้อ 55 (2) – (4)       

มาใช้บังคบั)

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิ
คดัเลอืก (หน้าทีข้่อ 74)

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (หน้าทีข้่อ 78)

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ                     
(หน้าทีข้่อ 175 - 176)

ผู้ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง)                 
(หน้าทีข้่อ 178)

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง
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มาตรา 13 การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกบัผู้ยืน่ข้อเสนอหรือ

คู่สัญญาในงานน้ัน  ทั้งนี ้ การมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองซ่ึงที่ประชุม
พจิารณาของประธานกรรมการ

และกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบั
ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งน้ัน ให้ประธาน
หรือกรรมการผู้น้ันลาออกจาก
การเป็นประธานหรือกรรมการ
ในงานที่ได้รับแต่งตั้งน้ัน และให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้อืน่เพือ่ปฏิบัติหน้าท่ีแทนต่อไป
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ในกรณีทีก่ารจัดซื้อจัดจ้างมวีงเงินเลก็น้อยไม่เกนิ  100,000 บาท  จะแต่งตั้ง บุคคลหน่ึง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพสัดุกไ็ด้ 

ข้อยกเว้นการตรวจรับคนเดียว (กฎกระทรวง)

ในกรณีจ า เ ป็นหรือ เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วม
เป็นกรรมการด้วยก็ได้  แต่จ านวนกรรมการ
ที่เป็นบุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวน
กรรมการตามวรรคหน่ึง

ยกเว้น งานจ้างทีป่รึกษากรรมการ 
อย่างน้อย 4 คน

แต่งตั้งจากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั 
พนักงานของรัฐ พนักงาน
หน่วยงานของรัฐ

โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าที่
และความรับผดิชอบของผู้
ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั
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การรับราคา

- ราคา

- เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ 
(Price Performance)
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หลักเกณฑ์ราคา 
(PRICE)

หลักเกณฑ์ประเมินคา่ประสิทธิภาพตอ่ราคา 
(PRICE PERFORMANCE)

หลักเกณฑ์การพิจารณา
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หลักเกณฑ์ Price Performance

1. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

3. บริการหลังการขาย

4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่ก าหนดให้มีการ
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก

ประเภทไม่บังคับ
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มาตรา 65 (ต่อ)
วรรคสาม

“...ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง
หรือหลายเกณฑ์กไ็ด้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน า้หนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลอืกใช้เกณฑ์อืน่ประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีวในการ
พจิารณาคดัเลอืก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละ
เกณฑ์”

วรรคส่ี

“เมื่อพจิารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพจิารณาแล้ว 
การพจิารณาเลอืกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดบัตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลอืกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บันทึกผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาคดัเลอืกและน า้หนัก
ของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย”
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ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากใหพ้ิจารณา
เกณฑด์า้นคุณภาพตามมาตรา 75 แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ ้ าหนกั ดงัต่อไปน้ีดว้ย

(1) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ า งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกั
วิชาชีพอยูแ่ลว้ หรืองานท่ีไม่ซบัซอ้น ใหห้น่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้
และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต า่สุด 

(2) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ใหห้น่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมด้าน
คุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(3) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ใหห้น่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของ
งานจา้งท่ีปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพ่ิมเติมได้
ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

มาตรา 76 ประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

คัดเลอืก
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วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ วไป ที่ มี คุณสมบัติตรง      
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้า
ยื่นข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซึ่ งต้อง
ไ ม่ น้ อยก ว่ า  3  ร าย  ใ ห้ เ ข้ า ยื่ น
ข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อยกว่า 
3 ราย หน่วยงานภาครัฐเชิญชวน

ผู้ประกอบการที่ มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดรายใดราย
หน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจ้าง
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