
Work Flow ว ิธีค ัดเลือก 
จัดทำแผนจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 

๑ (พรบ. มาตรา ๑๑ + ระเบ ียบฯ ข ้อ 
 
 

จัดทำรา่งขอบเขตของงานและราคากลาง 
๒                       (ข้อ ๒๑) 

                                                                   
    เจ้าหนา้ที่จัดทำรายงานขอซ ื้อหรือจา ้ ง                

                                                    ๓           โดยวิธีคัดเลือก (ข้อ ๓๔ ประกอบ ๒๒) 
 
      

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก   
          ๔         จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยัง  

                                                               ผู้ประกอบการ (ข้อ ๗๔(๔)      

 

เจา้หนา้ที/่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กรณ ีซ ื้อ/จ ้างตามาตรา ๕๖ (๑) (ค) (ฉ) ไม่ต้องจัดทำแผน 
(พรบ.มาตรา ๑๑) 
 
คณะกรรมการ/เจา้หน้าที/่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
เจา้หนา้ที่ ผ่านหัวหน้าเจา้หน้าท่ี 
 
 
เช ิญชวนไปย ังผู้ประกอบการที่มีค ุณสมบัติตรงตามเง ื่อนไข
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย

ผู้ประกอบการท่ีได้รบัหนังสือเชิญชวน   
ย ื่นข้อเสนอตามว ัน เวลา ที่กำหนด       

(ข้อ ๗๔ (๔)) 
 

คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนและ 
                                                    ๖         ดําเนินการพิจารณาผล (ข ้อ ๗๔ (๔) 
 
 

 
คณะกรรมการฯ รายงานผลการ 

                                                     ๗            พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ     
                                                                     หัวหน ้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๗๖) 
 

 
       หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจ 

                                                   ๘      อนุมัติซ ื้อหรือจ ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา    
                  ข้อ ๗๗ (อนุโลมข้อ ๔๒) 

 
 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
๙ ข้อ ๗๗ (อนุโลมข้อ ๔๒) 

 
 

ทําส ัญญาตามแบบที่    
คณะกรรมการนโยบายกําหนดหร ือ 
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลา 
อุทธรณ ์ผลการค ัดเลือก (มาตรา ๖๖) 

๑๐ และระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ 
 ยกเว้น  กรณจี ัดหาตามเง ื่อนไขตาม 
มาตรา ๕๖ (๑) (ค) ไม่ต้องรอให ้พ้น 

ระยะเวลาอ ุทธรณ ์
มาตรา ๖๖ วรรคสอง 
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ผู้รับต่างประเทศ 

ส่งมอบพัสดุ 

ผู้รับในประเทศ

การส่งออกและสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษ 
  ๑๑ ๑๑



 
๒ 

วิธคีัดเลือก 
 ได ้แก่ การท่ีหน ่วยงานเชิญชวนเฉพาะผ ู ้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบ ัติตรงตามเง ื่อนไขที่หน ่วยงาน
กำหนดซึ่งต ้อง ไม ่น ้อยกว ่า ๓ รายให ้เข ้ายื่นข ้อเสนอ เว ้นแต ่ในงานน้ันม ีผ ู ้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบ ัต ิตรงตามที่
กําหนดน้อยกว ่า ๓ ราย 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก (มาตรา ๕๖)  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวน 
ทั่วไปก่อนเว ้นแต่ (๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช ้วิธ ีคัดเลือก 
 (ก) ใช ้วิธ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล ้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือขอ้เสนอน้ันไม ่ได้ร ับการค ัดเล ือก 
 (ข) พ ัสด ุทีต่ ้องการจัดซือ้จัดจ้างม ีค ุณล ักษณะเฉพาะเป ็นพ ิเศษหร ือซ ับซ ้อนหรือตอ้งผล ิต จําหน่าย 
ก ่อสร ้าง หร ือให ้บร ิการโดยผ ู ้ประกอบการที่ม ีฝ ีม ือโดยเฉพาะ หร ือม ีความชำนาญเป ็นพ ิเศษหร ือม ีท ักษะสูง  
และผ ู้ประกอบการน้ันม ีจำนวนจำกัด 
 (ค) ม ีความจําเป ็นเร่งด ่วนที่ต ้องใช้พ ัสด ุน้ันอ ันเน่ืองมาจากเก ิดเหต ุการณ ์ท่ีไม ่อาจคาดหมายได ้                  
ซึ่งหากใช ้วิธ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช ้พัสดุ 
 (ง) เป็นพัสดุท่ีโดยล ักษณะของการใช ้งาน หร ือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุย่ีหอ้เป็นการเฉพาะ 
 (จ) เป็นพัสดทุีจ่ำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หร ือดำเนินการโดยผ ่านองค์การระหว่างประเทศ 
 (ฉ) เป ็นพ ัสด ุที่ใช ้ในราชการล ับ หรือเป ็นงานท่ีต้องปกป ิดเป ็นความลับของหน่วยงานของรัฐหร ือท ี่ 
เก่ียวก ับความม่ันคงของประเทศ 
 (ช) เป ็นงานจ ้างซ ่อมพ ัสด ุ ท่ีจําเป ็นต ้องถอดตรวจ ให ้ทราบความชำร ุดเส ียหายเส ียก ่อนจ ึงจะ 
ประมาณค่าซอ่มได ้เช ่น งานจ้างซ่อมเคร ื่องจักร เคร ื่องมือกล เคร ื่องยนต ์เคร ื่องไฟฟ้าหรือเคร ื่องอิเล็กทรอนิกส ์ 
 (ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

๑. จ ัดทำแผนจ ัดซื้อจ ัดจ ้างประจําปี (พรบ มาตรา ๑๑ และระเบ ียบฯ ข ้อ ๑๑) เมื่อหน่วยงาน ได้รับ
ความเห ็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช ้ในการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างจากหน ่วยงานที่เก่ียวข ้องหร ือผ ู ้ม ีอำนาจในการ 
พ ิจารณางบประมาณแล ้ว ให ้เจ ้าหน ้าที่หร ือผ ู ้ที่ได ้ร ับมอบหมายในการปฏ ิบ ัต ิงานจ ัดทำแผนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง
ประจําป ีเสนอห ัวหน ้าหน ่วยงาน เพ่ือขอความเห ็นชอบ เมื่อห ัวหน ้ าหน ่วยงานให ้ความเห ็นชอบแผน การจ ัดซื้อจัด
จ ้างประจำปี ตามวรรคหน่ึงแล ้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดทําประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (e-GP) และของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานหาก
หน ่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ ้างในโครงการน้ันได้ 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 แผนการจัดซือ้จัดจ ้างประจำปีให้ประกอบดว้ยรายการอย่างน้อย ดังตอ่ไปน้ี 
 -    ช ื่อโครงการท ี่จะจ ัดซือ้ซือ้จัดจ ้าง 
 -    วงเง ินที่จะจัดซือ้จัดจ ้างโดยประมาณ 
 -    ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซือ้จัดจ ้าง (เดือน/ปี) 
 -    รายการอ ื่นตามท ี่กรมบัญชีกลางกําหนด
 ๒. จ ัดทำร ่างขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือแบบร ูปรายการ              
งานก่อสร ้าง (ระเบียบ ข้อ ๒๑) และจัดทําราคากลาง 
      ๒.๑ จ ัดทำร ่างขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือแบบร ูปรายการงาน
ก่อสร ้าง 

๒.๑.๑ ในการซื้อหร ือจ ้างที่ม ิใช ่การจ ้างก ่อสร ้าง ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานแต ่งตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาคณะหน่ึงหร ือจะให ้ เจ ้าหน ้าท่ีหร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหน่ึงร ับผ ิดชอบในการจ ัดทำร ่างขอบเขตของงานหร ือ
รายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะของพ ัสด ุที่จะซื้อหร ือจ ้าง รวมทั้งกําหนดหล ักเกณฑ ์การพ ิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอด้วย เสนอหน่วยงานให้ความเห็นชอบ        
             ๒.๑.๒ ในการจ ้างก ่อสร้าง ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐแต ่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงหรือ
จะให้เจ้าหน้าที่หร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหน่ึงจัดทำแบบร ูปรายการงานก่อสร ้าง เสนอหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
 ***หมายเหตุ*** การจัดซื้อจัดจ้าง/การจ้างก่อสร้างท่ีต้องไปดําเนินการในต่างประเทศหรือส่งมอบ
พัสดุในต่างประเทศ ให้กําหนดเง่ือนไขการส่งมอบ การดําเนินการส่งออก และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ไว้ในร ่างขอบเขต
ของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือแบบร ูปรายการงานก่อสร ้าง ให้ครบถ้วนเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันและไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคา 
 ๒.๒ จัดทําราคากลาง 
 ๒.๒.๑ ราคากลาง (ความหมายราคากลางตาม พรบ. มาตรา ๔) หมายความว ่า ราคาเพ่ือใช้เป ็น
ฐาน สําหร ับเปร ียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย ื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ ้างได้จร ิงตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ราคาที่ไดม้าจากการคำนวณตามหล ักเกณฑ ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
 (๒) ราคาท่ีไดม้าจากฐานข้อม ูลราคาอ้างอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทา 
 (๓) ราคามาตรฐานท่ีสานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
 (๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
 (๕) ราคาท่ีเคยซื้อหร ือจ้างคร ั้งหล ังส ุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
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 (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หร ือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของร ัฐน้ัน ๆ ในกรณ ีที่ม ี
ราคาตาม (๑) ให ้ใช้ราคาตาม (๑) ก ่อน ในกรณ ีที่ไม ่ม ีราคาตาม (๑) แต ่ม ีราคาตาม (๒) หร ือ (๓) ให ้ใช ้ราคาตาม 
(๒) หร ือ (๓) ก ่อน โดยจะใช ้ราคาใดตาม (๒) หร ือ (๓) ให้คำน ึงถ ึงประโยชน ์ของหน ่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ ใน
กรณ ีที่ไม ่ม ีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให ้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช ้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้
คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของร ัฐเป็นสำคัญ 
 ๓. จัดทำรายงานขอซ้ือหร ือขอจ้าง (ระเบียบ ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๗๔) 
       ในการซื้อหร ือจ ้างแต ่ละว ิธี ให ้เจ ้าหน ้าที่จ ัดทำรายงานขอซื้อหร ือขอจ ้างเสนอห ัวหน ้าหน ่วยงาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปน้ี 
 (๑) เหตผุลและความจำเป็นที่ตอ้งซือ้หร ือจ้าง 
 (๒ ) ขอบเขตของงานหร ือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือแบบร ูปรายการงาน
ก่อสร ้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล ้วแต่กรณี 
 (๓) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซือ้หรือจ้าง 
  (๔) วงเง ินที่จะซื้อหรอืจ ้าง โดยให ้ระบ ุวงเง ินงบประมาณ ถ ้าไม ่ม ีวงเง ินด ังกล ่าวให ้ระบ ุวงเง ินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ ้างในคร ั้งน้ัน 
 (๕) กําหนดเวลาที่ตอ้งการใช ้พัสดุน้ันหรือให้งานน้ันแล ้วเสร็จ  
 (๖) วิธ ีท่ีจะซือ้หรือจ้างและเหตุผลท่ีตอ้งซือ้หร ือจ้างโดยวิธ ีน้ัน  
 (๗) หล ักเกณฑ ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ 
 (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก
ประกาศและเอกสารเช ิญชวน และหนังส ือเช ิญชวน 
 ๔. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหร ือขอจ ้างแล ้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธ ีคัดเล ือก (ระเบียบ ข้อ ๗๔) ดาเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) จ ัดทำหน ังส ือเช ิญชวนผ ู ้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบ ัต ิตรง ตามเง ื่อนไขที่หน ่วยงานกำหนดไม่
น้อยกว ่า ๓ ราย ให้เข ้าย ื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัต ิตรงตามท ี่กําหนดน ้อยกว ่า               
๓ ราย โดยให ้คำน ึ งถ ึ งการไม ่ม ีผลประโยชน ์ ร ่วมก ันของผ ู ้ที่เข ้ า ย่ืนข ้อ เสนอพร ้อมจ ัดทำบ ัญช ีร ายช ื่อ 
ผ ู้ประกอบการท ี่คณะกรรมการมีหนังส ือเช ิญชวน 
 (๒ ) การ ย่ืนซองข  ้อ เสนอและการร ับ ซองข  ้อ เสนอ  ให  ้ดํ า เน  ิน การต ามระ เบ  ีย บข  ้อ  ๖๘               
โดยอน ุโลม ในการยื่นซองข ้อเสนอ ผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอจะต ้องผน ึกซองจ ่าหน ้าถ ึงประธานคณะกรรมการพ ิจารณาผล
การสอบราคาคร ั้งน้ัน และส ่งถ ึงหน ่วยงานผ ู ้ดำเน ินการสอบราคาโดยย่ืนโดยตรงต ่อหน ่วยงาน พร ้อมร ับรอง
เอกสารหล ักฐานที่ย่ืนมาพร ้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 ให ้เจ ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เป ิดซองพร ้อมระบ ุว ันและเวลาที่รับซอง ในกรณ ีที่ผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอมาย ื่นซอง
โดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาคร ั้งน้ัน เพ ื่อดําเนินการต่อไป 
 ๕ . เมื่อถ ึงกำหนดว ัน เวลาการร ับซองข ้อเสนอ (ระเบ ียบ ข ้อ ๗๔ (๓)) ให ้ร ับซองข ้อเสนอของ                 
ผ ู ้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังส ือเช ิญชวนเท ่าน ั้น พร้อมจัดทําบัญช ีรายช ื่อผู้มาย ื่นข้อเสนอ               
เมื่อพ ้นกําหนดเวลารับซองข ้อเสนอ ห ้ามรับเอกสารหล ักฐานต่าง ๆ และพ ัสดุตัวอย่างตามเง่ือนไขที่กำหนดใน
หน ังสือเช ิญชวนเพ่ิมเต ิมจากผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอ เว ้นแต่ กรณ ีการซื้อหร ือจ ้างใดม ีรายละเอ ียดท่ีม ีความจําเป ็นโดย
สภาพของการซื้อหร ือจ้างท่ีจะต้องให ้ผ ู้ย่ืนข ้อเสนอนำต ัวอย ่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบหรือนำเสนอ
งาน หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอ ียดมาส ่งภายหล ังจากว ันย่ืนซองข้อเสนอ 
 ๖. เมื่อถ ึงกำหนดว ัน เวลาการเป ิดซองข ้อเสนอ (ระเบ ียบ ข ้อ ๗๔ (๔)) ให ้คณะกรรมการดําเน ินการ 
เป ิดซองข ้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต ่าง ๆ ของผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอท ุกราย แล ้วให ้กรรมการท ุกคน               
ลงลายมือช ื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผ ู้ย่ืนข้อเสนอท ุกแผ่นและให้นำความ
ในข ้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช ้บ ังค ับก ับการดำเน ินการพ ิจารณาค ัดเล ือกผ ู ้ชนะการซื้อหรือจ้างหร ือผ ู ้ได ้ร ับการ
คัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม ดังน้ี 
 (๑) ตรวจสอบการม ีผลประโยชน์ร ่วมกัน (ระเบียบ ข้อ ๕๕ (๒) และเอกสารหล ักฐานการเสนอราคา
ต่าง ๆ และพ ัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผ ู้ย่ืนข้อเสนอท ุกราย หรือเอกสารที่กำหนด                
ให้จ ัดส ่งภายหล ังจากว ันเสนอราคาตามข ้อ ๔๔ แล ้วค ัดเล ือกผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอที ่ไม ่ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันและยื่น 
เอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีค ุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหร ือเสนอพัสดุที่ม ีรายละเอ ียด 
คุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ 
 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ ิ่มเติมจากผ ู้ย่ืนข้อเสนอรายใดก ็ได้ 
แต ่จะให ้ผ ู ้ยื่นข ้อ เสนอรายใดเปล ี่ยนแปลงสาระสําค ัญ ท่ีเสนอไว ้แล ้วม ิได้ และหากคณะกรรมการเห ็น ว ่า             
ผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอรายใดม ีค ุณสมบ ัต ิไม ่ครบถ ้วนตามเง ื่อนไขท่ีหน ่วยงานกำหนดไว ้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการคัดเลือกในครั้งน้ัน 
 ในกรณ ีที่ผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคน ิคหร ือรายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอ ียดแตกต่างไปจากเง ื่อนไขท ี่หน่วยงานกําหนด ในส่วนท ี่มิใช ่ 
สาระสำค ัญและความแตกต ่างน้ันไม่ม ีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผ ู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการ 
ผ ิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน 
(๒) พิจารณาค ัดเล ือกพ ัสด ุหร ือค ุณสมบ ัต ิของผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอ (ระเบ ียบ ข ้อ ๕๕ (๓)) ที่ถ ูกต ้องตาม (๑) และพ ิจารณา
ค ัดเลือกข ้อเสนอตามหลักเกณฑ ์ที่กําหนด โดยให ้จ ัดเร ียงลําด ับผ ู ้ที่เสนอราคาต่ําสุดหร ือได้คะแนนรวมสูงส ุด ไม่เก ิน 
๓ ราย 
 
 
 



 
๗ 

ในกรณ ีที่ผ ู ้ย่ืนข ้อเสนอรายท ี่ค ัดเลือกไว ้ไม ่ยอมเข ้าทำสัญญาหร ือข ้อตกลงก ับหน ่วยงานของร ัฐในเวลาที่กำหนด 
ให ้คณะกรรมการพ ิจารณาผ ู ้ที่เสนอราคาต่ํารายถ ัดไปหร ือผ ู ้ที่ได ้คะแนนรวมส ูงรายถ ัดไปตามลำดับแล ้วแต่กรณี 
 ๗ . จ ัดทํารายงานผลการพ ิจารณาและความเห ็นพร ้อมด ้วยเอกสารที่ได ้ร ับไว ้ทั้งหมดเสนอห ัวหน ้า
หน ่วยงานผ ่านห ัวหน ้า เจ ้าหน ้า ท่ี เพ่ือพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบ ท้ัง น้ี รายงานผลการพ ิจารณาด ังกล่าว             
ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายการพัสดทุี่จะซือ้หรือจ้าง 
 (ข) รายช ื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผ ู้ย่ืนข้อเสนอท ุกราย (ค) รายช ื่อผู้
ย่ืนข้อเสนอท ี่ผ ่านการค ัดเล ือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร ่วมกัน  
 (ง) หล ักเกณฑ ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเล ือกข้อเสนอและการให้คะแนนข ้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอท ุกรายพร้อมเหตุผล
สนับสนุนในการพิจารณา 
            ๘. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มอีํานาจอนุมัติสั่งซือ้หรือสั่งจ้าง 
          ๙. เมื่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐให ้ความเห ็นชอบรายงานผลการพ ิจารณาและอน ุม ัต ิส ั่งซื้อหรือสั่งจ ้างแล้ว
ให้  หั วหน้าเจ้ าหน้าท่ีประกาศผลผู้ ชนะการซื้ อหรือจ้าง (ระเบียบ  ข้อ ๔๒ ) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ             
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย             
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส ์             
(e-mail) ตามแบบท ี่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยวิธ ีคัดเลือก โดยอนุโลม (ระเบียบ ข้อ ๕๙) 
 ๑๐. การทําสัญญาและลงนามในส ัญญา (มาตรา ๖๖ และระเบ ียบ ข ้อ ๑๖๑) จ ัดซื้อจ ัดจ ้าง จะกระทำได ้
ต ่อเมื่อล ่วงพ ้นระยะเวลาอ ุทธรณ์และไม ่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ (ให ้ผ ู ้ม ีส ิทธ ิอ ุทธรณ์ย่ืนอ ุทธรณ ์ต่อหน่วยงาน
ของร ัฐน้ันภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ ้างในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญช ีกลาง) 
หรือในกรณ ีที่ม ีการอ ุทธรณ์ เมื่อหน ่วยงานของรัฐได ้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอ ุทธรณ์ให ้ทำการจัดซื้อจัดจ ้าง
ต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ ้างที่ม ีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) มีความจำเป็นเร ่งด่วนท่ีต ้องใช้พ ัสด ุ
น้ันอ ันเน่ืองมาจากเก ิดเหต ุการณ ์ที่ไม ่อาจคาดหมายได ้ซึ่งหากใช้ว ิธ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความ
ต้องการใช ้พัสดุ ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
 ๑๑. การส่งออกไปยังประเทศผู้รับ การอํานวยสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งงานอํานวยสิทธิพิเศษและ
พิธีการภาษี เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงภายใต้โครงการน้ัน 
 

จัดทําโดย ส่วนอํานวยสิทธพิิเศษและพัสดโุครงการ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 


