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กระบวนการจัดหาพัสดุ
ระเบียบ + ระบบ E-GP

4.สัญญา

3. ดําเนินการ

2.รายงาน

1. เตรียมการ

4 ขั�นตอน
การจัดหา

ขั �นตอน
การจดัซื�อ

จดัจ้าง

ตรวจสอบ

กาํหนด spec 

เอกสาร

ตกลงราคา

สอบราคา

ประกวดราคา

พิเศษ

กรณีพิเศษ

electronics

รปูแบบ

การลงนาม

บริหารสญัญา

ตรวจรบั

แก้ไข

ขยาย งด ลด ค่าปรบั

บอกเลิก

เหตผุล จาํเป็น

ราคา

วิธีการ

spec

วงเงิน

ระยะเวลา
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ตรวจสอบงบประมาณ / ยื�นคําขอให้จัดหา

รายงาน

เหน็ชอบ

จัดทําสัญญา

การบริหารสัญญา

ดําเนินการจัดหา

เบิกจ่ายเงิน

อนุมัติ
สั� งซื �อสั� งจ้าง

ไม่เห็นชอบ

อนุมัติ     

ไม่อนุมัติ

ยกเลิก / ดาํเนินการใหม่

แก้ไข เลิกสัญญา
งด ลดค่าปรับ ขยายสัญญา

ตรวจรับ

ถูกต้อง ไมถูกตอง

คืนแก้ไข
ให้ถูกต้อง

1. ผู้ขอให้จัดหา

2. เจ้าหน้าที�พัสดุ

 3. หน.ส่วนราชการ

4. เจ้าหน้าที�พัสดุ /
คณะกรรมการ

5. หน.พัสด ุ/ หน.ส่วนราชการ 
ปลัดกระทรวง / รมว.

6. หน.ส่วนราชการ

7. ผู้ตรวจรับ /คณะกรรมการ

9. เจ้าหน้าที�การเงิน

8. หน.ส่วนราชการ เห็นชอบ

ผังการจัดหา

ไม่จ่ายเงิน

ภาพรวมกระบวนการจดัซื�อจดัจ้าง

1. ได้รบังบประมาณ
ประจําปี

2. จดัทาํแผนการจดัซื�อ
จดัจ้าง ประจําปีงบประมาณ

นําข้อมูลงบประมาณ
จาก GFMIS เข้า e-GP

6. จดัทาํเอกสารสอบราคา/
ประกวดราคา/ประกวดแบบ/

จดัทาํประกาศเชญิชวน

5. จดัทาํรายงานขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �งคณะกรรมการ

3. สรา้งโครงการ
จดัซื�อจดัจ้าง

7. ประกาศเชญิชวน
ขึ�นเว็บไซต์

8บนัทกึรายชื�อผูข้อรบั
เอกสาร/ซื�อเอกสาร

9 บนัทกึรายชื�อ
ผูย้ ื�นเอกสารเสนอราคา

10. บนัทกึรายชื�อผูผ้า่นการ
พจิารณา และแจ้งผลการพจิารณา

11. นัดหมายเสนอราคา
และแจ้งรายชื�อผูม้สีทิธเิสนอราคา

12. จดัทาํหนังสอื
อนุมตัสิ ั �งซื�อสั �งจ้าง

13. ประกาศรายชื�อผูช้นะการ
เสนอราคาข ึ�นเว็บไซต์

14. จดัทาํรา่งสญัญา

16. ข้อมูลสาระสําคญั
ในสญัญา

นําข้อมูล PO จาก e-GP 
เข้า GFMIS

17. บรหิารสญัญา

18. ลงทะเบยีนทรพัย์สนิ
ตั �งเบกิ/เบกิจ่าย

ระบบ e-GP

ระบบ GFMIS

4. รา่ง TOR และรา่งเอกสาร
/ปรบัปรงุรา่ง TOR และรา่งเอกสาร

15. ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา
และจดัทาํสญัญา

ซื�อซอง online
ยื�นหลกัประกนั

ขั�นตอนในระบบ GFMIS

ขั�นตอนที�เพิ�มใหม่ในระบบ e-GP 2

ขั�นตอนที�มีอยู่เดิมในระบบ e-GP 1

มีขั�นตอนย่อยที�เพิ�มใหม่ในระบบ e-GP 2
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วธีิตกลงราคา

การซื �อหรือการจ้างครั�งหนึ�งซึ�งมีราคา
ไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐  บาท

หน่วยงานผู้ใช้พสัดุ .. ขอให้จดัหา .. Specs / TOR .. หน.เหน็ชอบ

หน่วยงานจดัหาพสัดุ .. หน.พสัดุรายงานต่อ ผู้มีอํานาจ

การอนุมัตสิั� งซื �อสั� งจ้าง .. ผู้มีอํานาจ (หน.พสัดุ)

การจดัทาํสัญญา .. ผู้มีอํานาจ (หน.พสัดุ)

หวัหน้าองค์กร(ผู้มีอํานาจ) .. เหน็ชอบและแต่งตั �ง คกก.

การดาํเนินการจดัหา .. จนท.ตดิต่อตกลงราคา ...รายงานขออนุมัติ
สั� งซื �อสั� งจ้าง 

การบริหารสัญญา .. หน.องค์กร / คกก.ตรวจรับ / ตรวจการจ้าง

การเบิกจ่ายเงนิ .. กง.



04/04/59

4

ขั �นตอน เตรียมดาํเนินการ

จดัทําแผนการจดัหาตรวจสอบวงเงนิ

หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ

 กําหนด Spec / TOR
 วงเงนิ
 รายชื�อกรรมการ

แจ้งเหตุผลและ
ความจาํเป็น

หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ใช้พัสดุ

หน่วยงานพัสดุ

เห็นชอบ

ขั �นตอน รายงานขอซื �อขอจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ จัดทาํ

เหน็ชอบ
แต่งตั �ง คกก.

ผู้มีอาํนาจ

ดาํเนินการ

•รายงาน
•ขอตั �ง คกก.
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การดาํเนินการ

ตกลงราคา เจ้าหน้าที�พัสดุ

• ขออนุมัติ
สั� งซื �อสั� งจ้าง

จัดทาํสัญญา

บริหารสัญญา ตรวจรับ

วิธีตกลงราคา
(ข้อ 27, 29, 39)

เจ้าหน้าที�พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ

ข้อยกเว้น :  กรณีจาํเป็นและเร่งด่วน ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และตามปกติไม่ทัน

วิธีการ :  -  เจ้าหน้าที�พัสดุ/ผู้รับผิดชอบดําเนินการไปก่อน

           - รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการภายหลัง
                 - ใช้รายงานเป็นหลักฐานการตรวจรับ

กรรมการ/ผู้ตรวจรับ
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วิธีตกลงราคา ในระบบ E-GP

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�

และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

4
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

5
จดัทาํร่าง

สัญญา

6
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7

ข้อมูล
สาระสาํคัญใน

สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการแผนการจดัหา

ไม่ต้องบันทกึในระบบ E-GP เฉพาะลูกบอลที� 1 และที� 2

วิธีตกลงราคา ในระบบ E-GP

• แผนการจัดหา

• สร้างโครงการ
เตรียมการ

• ๑. รายงานและตั �ง คกก.

• ๒. บันทกึเลขที�เอกสารและคาํสั�ง
รายงาน

• ๓. บันทึกราคา / ๔.ทําหนังสือขออนุมัติ /       

๕. ร่างสัญญา / ๖.ตรวจสอบหลักประกันและ
จดัทําสัญญา / ๗. ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา

ดาํเนินการ

• การตรวจรับ / การปรับ / การบอกเลิก
สัญญา / การแจ้งสิทธิการปรับ

๘. บริหารสัญญา
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แผนการจดัหา (* ต้องบนัทึกข้อมลู)
* ปีงบประมาณ
* วิธีการจดัหา
* ประเภทการจดัหา
* พสัดทีุ�จดัหา
* ชื�อโครงการ

• จาํนวนเงิน
• แหล่งเงิน
• เดือนที�ต้องการประกาศ

* เดือนที�ทาํสญัญา
• งวดการจ่ายเงิน

โครงการ (* ต้องบนัทึกข้อมลู)

* วิธีการจดัหา
* ประเภทการจดัหา
* พสัดทีุ�จดัหา
* ปีงบประมาณ
* ชื�อโครงการ ..ซื�ออะไร ..วิธีอะไร
 * จาํนวนเงิน
 * วิธีพิจารณา .. รวม .. แยก .. ต่อหน่วย
* จาํนวนรายการพิจารณา ..กี�รายการ
* การเบิกจ่าย .. GFMIS
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วิธีตกลงราคา ในระบบ E-GP

3
บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�

และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

4
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

5
จดัทาํร่าง

สัญญา

6
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7
ข้อมูล

สาระสาํคัญใน
สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการแผนการจดัหา
หน่วยงาน
ผู้ใช้พัสดุ

หน่วยงานจัดหา

จ.พัสดุ

คกก.

หน.
พัสดุ

หน.ส่วนราชการ

วธีิสอบราคา

การซื �อหรือการจ้างครั�งหนึ�งซึ�งมีราคา    
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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วิธีสอบราคา 

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ�นเว็บไซต์

1
จดัทาํ

รายงาน
ขอซื�อขอ
จ้างและ
แต่งตั �ง

คณะกรรม
การ

2
บนัทึกเลขที�
และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

11

จดัทาํร่าง
สัญญา

12
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

13
ข้อมูล

สาระสาํคัญ
ในสัญญา

14
การบริหาร

สัญญา

4

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื�อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ยื�นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื�อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7
บนัทึกราคาของ

ผู้เสนอราคา

8
บนัทึกรายชื�อ

ผู้ผ่านการ
พิจารณา

10
ประกาศรายชื�อ
ผู้ชนะการเสนอ
ราคาขึ�นเวบ็ไซต์

แผนการ
จดัซื�อจดัจ้าง สร้างโครงการ

การเตรียมการ

o การตรวจสอบ
o วงเงนิ (ข้อ 13)
o แผนการจดัหา (ข้อ 13 วรรคสอง)
o ความต้องการ

o การกําหนดความต้องการ (ข้อ 15 ทวิ ข้อ 16 มต.ิครม.)
o คุณลักษณะเฉพาะของสิ�งของ
o ขอบเขตของงานจ้างทั�วไป
o ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
o คุณสมบัตผิู้ เสนอราคา 
o คุณสมบัตผู้ิเสนองาน 

แผนการ
จดัหา
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การเตรียมการ

o การสร้างโครงการจัดซื �อจัดจ้าง
 จัดทําในระบบ egp 

o การจัดทาํประกาศและเอกสารสอบราคา (ข้อ 40)
ร่างประกาศและเอกสารสอบราคา จัดทําใน
ระบบ egp (1)
o เจ้าหน้าที�พัสดุ .. บันทึก
o หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ .. เห็นชอบ

สร้าง
โครงการ

การรายงานขอซื �อขอจ้าง (ข้อ 27)
o เจ้าหน้าที�พัสดุ

 จดัทํารายงานขอซื �อขอจ้าง
 ขอแต่งตั �งคณะกรรมการ

o เปิดซองสอบราคา 
o ตรวจรับพัสดุ
o ตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน

o หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ
 ผ่านรายงานขอซื �อขอจ้าง
 ลงนามกํากับเอกสารสอบราคา

o หัวหน้าส่วนราชการ
 เห็นชอบให้ดําเนินการได้
 แต่งตั �งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับ 
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน
 ลงนามในประกาศสอบราคา 

ลูกที� ๑ ลูกที� ๒
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การดาํเนินการ

o การเผยแพร่ข่าวการประกาศสอบราคา (ข้อ 41)
 ในระบบ egp (web site)
o ปิดประกาศ
o ส่งผู้ค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน

o การให้ ขายรูปแบบรายการ 

o ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันเปิดซองสอบราคา
o ลงทะเบยีนแจกจ่าย(ให้ ขาย)
 เจ้าหน้าที�พัสดุบันทกึรายชื�อผู้ขอรับเอกสาร / ผู้ขอซื�อแบบรูปรายการ ในระบบ egp 

o การรับซองสอบราคา
o ลงทะเบยีนรับ
 เจ้าหน้าที�พัสดุบันทกึรายชื�อผู้ยื�นเอกสารเสนอราคา ในระบบ egp 
o ส่งมอบหวัหน้าเจ้าหน้าที�พสัดุ
o หวัหน้าเจ้าหน้าที�พสัดุ

o เก็บรักษาซองสอบราคาโดยไม่เปิดเผย
o ส่งมอบซองสอบราคาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเมื�อถึงกําหนด

ลูกที� ๓

ลูกที� ๔

ลูกที� ๕

o รับซองสอบราคา
o ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน
 เจ้าหน้าที�พัสดุบันทึกรายชื�อผู้ผ่านการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน ในระบบ egp 
ประกาศผลการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน
o เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา ลงชื�อกํากับ
 เจ้าหน้าที�พัสดุบันทึกราคาของผู้เสนอราคา ในระบบ egp 
o ตรวจสอบคุณสมบัติ ใบเสนอราคา เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
o พิจารณาคัดเลือก
o พิจารณาเสนอ 

o เสนอราคาตํ�าสุด
o รายเดียว ที�ถกูต้องตามประกาศกําหนด

 เจ้าหน้าที�พัสดุบันทึกรายชื�อผู้ผ่านการพิจารณา ในระบบ egp 
 เจ้าหน้าที�พัสดุบันทึกการขออนุมัติสั�งซื�อสั�งจ้าง
บันทึกรายชื�อผู้ชนะการประมูล ในระบบ egp 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ลูกที� ๕

ลูกที� ๖

ลูกที� ๗

ลูกที� ๘

ลูกที� ๙ ลูกที� ๑๐
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o เสนอเท่ากัน เรียกให้เสนอราคาใหม่
o ตํ�าสุด สูงกว่าวงเงนิ ให้ต่อรองราคา
o ยอดลดราคา ไม่สูงกว่าวงเงนิ หรือสูงกว่าไม่เกินร้อย
ละ 10 ต่อรองแล้วไม่ยอมลด     ส่วนที�สูงกว่าไม่เกินร้อย
ละ 10 เหมาะสม เสนอรายนั �น
o ต่อแล้วไม่ได้ผล เรียกทุกรายเสนอราคาใหม่ หาก
ราคาไม่สูงกว่าวงเงนิ หรือสูงไม่เกินร้อยละ 10 เหมาะสม 
เสนอรายนั �น
oหากไม่ได้ผล เสนอลดรายการ ลดจาํนวน หรือลดเนื �อ
งาน หรือขอเพิ�มวงเงนิ หรือยกเลิก เพื�อดาํเนินการใหม่

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

การจดัทาํสัญญา

o รูปแบบ
o สัญญา กวพ.กําหนด
o แตกต่าง หากเสียเปรียบให้สํานักงานอัยการสูงสุด
พจิารณา
o ข้อตกลง ข้อ 133

o หลักประกันสัญญา (ข้อ 141 ข้อ 142 ข้อ 143   ข้อ 144)
o การจดัทาํสัญญา

 บันทกึสาระสําคัญ ในระบบ egp
oผู้มีอํานาจ .. หวัหน้าส่วนราชการ

ลูกที� ๑๓

ลูกที� ๑๒

ลูกที� ๑๑
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การบริหารสัญญา

o การแก้ไขสัญา
o การปรับ
o การบอกเลิกสัญญา
o หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา
o การงดลดค่าปรับ การขยายอายุสัญญา
o การตรวจรับ 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน

ลูกที� ๑๔

การเบิกจ่ายเงิน

o ภายใน 5 วันทาํการนับจากวันที�ได้ตรวจรับ
ทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือนับจาก
วันที�ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
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กรณีศึกษา
การซื �อโดยวธีิการสอบราคา

ไม่ซื �อตํ�าสุด ?????

 หน่วยงานของรัฐได้รับงบประมาณซื �อคอมพิวเตอร์     

จาํนวน ๕๐ เครื�อง วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

 ราคามาตรฐานเครื�องละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 ประกาศสอบราคาซื �อคอมพิวเตอร์ ลงวันที� ๑ เมษายน  
กําหนดให้ยื�นซองได้ตั �งแต่ถัดจากวันประกาศถึงวันที� ๑๗ 
เมษายน และเปิดซองวันที� ๑๘ เมษายน เวลา ๑๐.๓๐ น.
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ไม่ซื �อตํ�าสุด ?????

 ประกาศกําหนดเงื�อนไข

o ให้ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
หรือผู้แทนจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

o ให้ผู้เข้าเสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการ
ขายครุภัณฑ์ ชนิด ประเภท คุณภาพ เดียวกัน จากส่วน
ราชการหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าเก้าแสนบาท

o สงวนสิทธิ�และทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไม่ซื �อจาก        
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

ถามว่า

 การกําหนดเงื�อนไข ให้ผู้เข้าเสนอราคา ต้องมี
หนังสือรับรองผลงานการขายครุภัณฑ์ ชนิด 
ประเภท คุณภาพ เดียวกัน จากส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐไม่ตํ�ากว่าครึ�งหนึ�งของมูลค่า
วงเงินจัดซื �อ เป็นการเพิ�มเงื�อนไข หรือไม่ 
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ข้อเทจ็จริง

 ผู้มายื�นซอง ๖ ราย 

 บริษทั ก เสนอยี�ห้อ O วงเงนิ ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท มีหนังสือ

รับรองจากบริษัท Z ให้เป็นผู้แทนจาํหน่ายยี�ห้อ O โดยที�ยี�ห้อ
ดงักล่าวเคยซื �อใช้งานแล้ว ปรากฏว่า ซ่อมบ่อยมาก ซึ�งการซ่อม
และการบริหารหลังการขายไม่ดี

 บริษทั ข เสนอยี�ห้อ A วงเงนิ ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท  มีหนังสือ

รับรองจากบริษัท Z ให้เป็นผู้แทนจาํหน่ายยี�ห้อ A  เป็นยี�ห้อที�
รู้จกัและเป็นที�ยอมรับของผู้ใช้คอมพวิเตอร์ว่ามีคุณภาพ และการ
บริการหลังขายดี

ไม่ซื �อตํ�าสุด ?????

 บริษทั ค เสนอยี�ห้อ I วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ยื�น
หนังสือรับรองผู้แทนจาํแหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 

 บริษทั ง เสนอยี�ห้อ D วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  มี
หนังสือรับรองจากบริษัท Z ให้เป็นผู้แทนจาํหน่ายยี�ห้อ D  
เป็นยี�ห้อที�รู้จักและเป็นที�ยอมรับของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่ามี
คุณภาพ และการบริการหลังขายดี
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ไม่ซื �อตํ�าสุด ?????

บริษัท จ เสนอยี�ห้อ H วงเงิน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท มี
หนังสือรับรองจากบริษัท H ให้เป็นผู้แทนจาํหน่ายยี�ห้อ H 
บริษัท จ   ผิดสัญญาไม่ส่งของและอยู่ในระหว่างถูก
หน่วยงานของรัฐเสนอ  ให้เป็นผู้ทิ �งงาน

บริษัท ฮ เสนอยี�ห้อ T วงเงิน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท มี
หนังสือรับรองจากบริษัท T ให้เป็นผู้แทนจาํหน่ายยี�ห้อ D  
บริษัท ฮ   ได้แนบหนังสือมอบอาํนาจในการเสนอราคาของ
บริษัท ง 

ถามว่า
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หน้าที�คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา 

 ก่อนเปิดซองใบเสนอราคาต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื�น 
ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ (ข้อ 
๑๕ ทวิ วรรคสอง)

ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน

•  บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

•  เข้าเสนอราคา / เข้าเสนองาน 

•  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง / ทางอ้อม

•  ในคราวเดียวกัน
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ผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนั

หลกั ผู้เสนอราคา 
รายที� 1

ผู้เสนอราคา 
รายที� 2

ผู้เสนอราคา
รายที� 3

บริหาร  1 และ 2 1 และ 2 3 และ 4

ทุนเกินกว่า
ร้อยละ 25

A หุ้น 30
B หุ้น 30

1 หุ้น 51
2 หุ้น 49

3 หุ้น 30
4 หุ้น 40

การไขว้กนั
บริหาร
กบัทุน

3 หุ้น 30
4 หุ้น 10

1 หุ้น 30

ในการเสนอราคาในคราวเดยีวกนั

ไม่ซื �อตํ�าสุด (ต่อ)

  การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา 

 เมื�อถึงกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา ให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เปิดซองใบเสนอ
ราคาเฉพาะผู้ที�ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน

 ดาํเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตาม 
ข้อ ๔๒(๑)-(๕) 
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ลาํดบัที� ชื�อบริษทั ยี�ห้อ ราคา:บาท

1 ฮ
(มอบอาํนาจ ง)

T
(ผูแ้ทน D)

๑,๙๔๕,๐๐๐ 

2 ค
(ไม่ยื�น ส.รบัรอง)

I ๑,๙๕๐,๐๐๐ 

3 จ                
(ระหวา่งทิ�งงาน)

H ๑,๙๗๐,๐๐๐ 

4 ก O
(ซ่อมบ่อย)

๑,๙๙๘,๐๐๐ 

5 ข A ๑,๙๙๙,๐๐๐

6 ง D ๒,๐๐๐,๐๐๐

ไม่ซื �อตํ�าสุด (ต่อ)

 ดาํเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาตาม          
ข้อ ๔๒(๑)-(๕) 

 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ

 คัดเลือกผู้เสนอราคารายที�ถูกต้องตามเงื�อนไขใน
เอกสารสอบราคา (กรณีรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื�อนไขที�มิใช่สาระสําคัญและไม่มีผลทาํให้เกิด
จากได้เปรียบเสียเปรียบกัน หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย .. เป็นดุลพินิจ ที�จะผ่อนปรนรายนั�นได้) 
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 ดาํเนินการพจิารณาคัดเลือกผู้ เสนอราคาตาม 

ข้อ ๔๒(๑)-(๕) 

พิจารณาตรวจสอบและคัดเลือกพัสดุที�มีคุณภาพและ
คุณสมบัติที�เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (เรื�องที�ไม่
สามารถกําหนดเป็นเงื�อนไขในเอกสารสอบราคาได้ เช่น 
ประวัติการบริการหลังการขาย หรือประวัติการใช้งานของ
พัสดุนั �น ๆ ) ซึ�งการพิจารณาคณะกรรมการสามารถตัดผู้
เสนอราคารายที�เสนอสิ�งของหรือคุณภาพที�ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการออกได้ หลังจากนั �น จึง

พจิารณาซื �อจากผู้เสนอราคาที�ผ่านการคัดเลือกแล้ว
ซึ�งเสนอราคาตํ�าสุด

คาํตอบ ?
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ลาํดบัที� ชื�อบริษทั ยี�ห้อ ราคา:บาท

1 ฮ
(มอบอาํนาจ ง)

T
(ผูแ้ทน D)

๑,๙๔๕,๐๐๐ 

2 ค
(ไม่ยื�น ส.รบัรอง)

I ๑,๙๕๐,๐๐๐ 

3 จ                
(ระหวา่งทิ�งงาน)

H ๑,๙๗๐,๐๐๐ 

4 ก O
(ซ่อมบ่อย)

๑,๙๙๘,๐๐๐ 

5 ข A ๑,๙๙๙,๐๐๐

6 ง D ๒,๐๐๐,๐๐๐

วธีิพเิศษ / วธีิกรณีพเิศษ + egp
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การซื �อโดยวิธีพเิศษ
(วงเงนิเกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ์
– พัสดุที�จะขายทอดตลาด
– เร่งด่วน  ช้าอาจจะเสียหายแก่

ราชการ  
– พัสดุเพื�อใช้ในราชการลับ
– Repeat Order
– ซื �อโดยตรงจากต่างประเทศหรือ

ผ่านองค์การระหว่างประเทศ

– ลักษณะของการใช้งาน  หรือมี
ข้อจาํกัดทางเทคนิคที�จาํเป็นต้อง
ระบุยี� ห้อเป็นการเฉพาะ 

– ที�ดนิและหรือสิ�งก่อสร้างซึ�ง
จาํเป็นต้องซื �อเฉพาะแห่ง

– ดาํเนินการซื �อโดยวิธีอื�นแล้วไม่ได้
ผลดี

วิธีการ  :  คณะกรรมการ
• เจรจาตกลงราคา
• เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง
• เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง
• เจรจาผู้ขายรายเดมิ เงื�อนไขเดมิ ราคาเดมิหรือ

ดีกว่า
• สั�งซื �อโดยตรงโดย ให้หน่วยงานอื�นในต่างประเทศ

สืบราคาให้

• เชิญผู้ผลติ/ผู้แทนจาํหน่ายมาเสนอราคาและ
ต่อรอง

• เชิญเจ้าของมาเสนอราคาและต่อรอง

• สืบราคาผู้มีอาชีพขายรายอื�น เปรียบเทียบกับผู้
เสนอราคาเดมิและต่อรอง

การจ้างโดยวิธีพเิศษ
(วงเงนิเกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ์
• ต้องช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือ  

ผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
• จ้างซ่อมพัสดุที�จาํเป็นต้องถอด

ตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหาย
เสียก่อนจงึจะประมาณค่าซ่อมได้  

• เร่งด่วน ช้าอาจจะเสียหายแก่
ราชการ

• งานที�ต้องปกปิดเป็นความลับของ
ทางราชการ

• Repeat Order
• ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื�นแล้วไม่ได้

ผลดี

วธีิการ  :  คณะกรรมการ
• เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ

ต่อรอง
• เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ

ต่อรอง
• เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ

ต่อรอง
• เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและ

ต่อรอง
• เจรจารายเดิม เงื�อนไขเดิม ราคาเดิมหรือ

ดีกว่า
• สืบราคาผู้มีอาชีพรับจ้างรายอื�น เปรียบ-

เทียบกับผู้เสนอราคาเดิมและต่อรอง



04/04/59

24

การซื �อและการจ้างโดยวิธีกรณีพเิศษ

เจ้าหน้าที�พัสดุ หัวหน้าส่วน
ราชการ

รายงาน (๒๗)

ให้ความเหน็ชอบ (๒๙)

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ส่วนราชการ / รัฐวสิาหกิจ
หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ�น

เงื�อนไข :
๑. เป็นผู้ทํา/ผลิตเอง
นายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
๒. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ซื �อ/จ้าง
(รวมหน่วยอื�นที�มิใช่หน่วยงานของรัฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที�พัสดุ
สั�งซื �อ/จ้าง (๕๙)

ติดต่อตกลงราคา เสนอสั�งซื �อ/จ้าง
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

สิทธิพิเศษ

วิธีพิเศษ / วิธีกรณีพิเศษ

3
บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�

และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

4
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

5
จดัทาํร่าง

สัญญา

6
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7
ข้อมูล

สาระสาํคัญใน
สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ
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กรณีศึกษา
การจัดซื �อโดยวธีิพเิศษ

กรณีศึกษา

 หน่วยงานมีความประสงคจ์ะซื�อคอมพิวเตอร ์
ชนิดพกพา แบบประมวลผล โดยวิธีพิเศษ จาํนวน 
150 เครื�อง วงเงิน 6,000,000 บาท ราคามาตรฐาน
เครื�องละ 40,000 บาท
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Spec คอมพวิเตอร์ : พกพา : ประมวลผล

o หน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) ความเรว็
สญัญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และความเรว็บสั (FSB/HTT)  ไม่น้อย
กว่า 1,066 MHz จาํนวน 1 หน่วย

o หน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR 2 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB

o หน่วยจดัเกบ็ข้อมลู (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 GB 
จาํนวน 1 หน่วย

oจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ� ว

o DVD-RW หรือดีกว่า จาํนวน 1 หน่วย

o ช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/1000 Mbps จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง

o สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wifi (802.11b.g) และ Bluetooth

Spec A = 38,500
5,775,000 บาท

B = 39,000
5,850,000 บาท

H = 39,900
5,985,000 บาท

CPU
-ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) 
- ความเร็วสัญญาญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 2.0 GHz 
- ความเร็วบัส (FSB/HTT)     
ไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จาํนวน 
1 หน่วย

รุ่น A No A

2.4 GHZ

รุ่น A No A

 2.56 GHz

รุ่น H No H

2.4 GHz
รายละเอียด

แนบspec เป็น   
2.56 GHz

RAM
ชนิด DDR 2 หรือดีกว่า     
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

4 GB 4 GB 4 GB

Hard disk
ไม่น้อยกว่า 320 GB 
จาํนวน 1 หน่วย

160 GB 
จาํนวน 2 หน่วย

160 GB  
จาํนวน 2 หน่วย

320 GB
จาํนวน 1 หน่วย
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สัญญาซื �อขายคอมพิวเตอร์

ผู้ซื�อตกลงซื�อและผู้ขายตกลงขายและติดตั �งเครื�อง
คอมพิวเตอร ์อปุกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร ์ 

ซึ�งเป็นผลิตภณัฑข์อง H รุ่น H No H

ซึ�งต่อไปในสญัญานี�เรียกว่า “คอมพิวเตอร”์ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายสญัญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคา
คอมพิวเตอรแ์ละค่าติดตั �งทั �งสิ�น 5,985,000 บาท

(ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื�นห้าพนับาทถ้วน) ซึ�งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�น ๆ และค่าใช้จ่าย  
ทั �งปวงด้วยแล้ว

ใบเสนอราคา เอกสารแนบท้ายสัญญา
 หน่วยประมวลผล (CPU) จาํนวน 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 2.4 GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT)  1,066 MHz 
จาํนวน 1 หน่วย

 หน่วยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR 2 ขนาด 4 GB

 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ 320 GB          
จาํนวน 1 หน่วย

 จอภาพชนิด WXGA ขนาด 12 นิ �ว

 มี DVD-RW  จาํนวน 1 หน่วย

 มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/1000 Mbps จาํนวน 1 ช่อง

 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wifi (802.11b.g) และ Bluetooth
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รายละเอียด spec เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 หน่วยประมวลผล (CPU) จาํนวน 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 2.56 GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT)  1,066 
MHz จาํนวน 1 หน่วย

 หน่วยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR 2 ขนาด 4 GB

 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ 320 GB          
จาํนวน 1 หน่วย

 จอภาพชนิด WXGA ขนาด 12 นิ �ว

 มี DVD-RW  จาํนวน 1 หน่วย

 มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/1000 Mbps จาํนวน 1 ช่อง

 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wifi (802.11b.g) และ Bluetoot

ใบส่งของ : มาตรฐานของคอมพวิเตอร์ รุ่น H No H

 หน่วยประมวลผล (CPU) จาํนวน 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกา 2.0 GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT)             

1,066 MHz จาํนวน 1 หน่วย

 หน่วยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR 2 ขนาด 4 GB

 หน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard disk)ขนาดความจุ320GBจาํนวน 1 หน่วย

 จอภาพชนิด WXGA ขนาด 12 นิ �ว

 มี DVD-RW  จาํนวน 1 หน่วย

 มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/1000 Mbps จาํนวน 1 ช่อง

 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wifi (802.11b.g) และ 
Bluetooth
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คาํถาม

ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรับ  
จะดาํเนินการอย่างไร

สัญญา
สัญญาเลขที�…………………………………

สัญญาฉบับนี �ทาํขึ �น ณ …………… ตาํบล/แขวง ………….…..…  อําเภอ/เขต  
……….……….จังหวัด………….……….เมื�อวันที�………เดือน……………..…พ.ศ.………….
ระหว่าง……….………….. โดย…………….……....ซึ�งต่อไปในสัญญานี �เรียกว่า “ผู้ซื �อ” ฝ่าย
หนึ�งกับ…………………….ซึ�งจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล ณ…………….…...……....มีสาํนักงาน
ใหญ่อยู่ เลขที�…...……....  ถนน ..........................ตาํบล/แขวง....................อําเภอ/
เขต…….……..........จังหวัด……………… โดย…….…………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.………........………..ลง
วันที�…………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที�…………………..….…)* แนบ
ท้ายสัญญานี � (ในกรณีที� ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ
..............………………………อยู่ บ้านเลขที�………..ถนน……….……….ตาํบล/แขวง
....…………............อําเภอ/เขต…………...จังหวัด………………...…….)*ซึ�งต่อไปในสัญญา
นี �เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ�ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี �
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สัญญา

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื �อขาย

ผู้ซื �อตกลงซื �อและผู้ขายตกลงขายและตดิตั �งเครื�องคอมพวิเตอร์ 
อุปกรณ์การประมวลผล  ระบบคอมพวิเตอร์  ซึ�งเป็นผลิตภัณฑ์
ของ……………… ซึ�งต่อไปในสัญญานี �เรียกว่า “คอมพวิเตอร์” ตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาคอมพวิเตอร์และ
ค่าติดตั �งทั �งสิ �น……………บาท(………………………..) ซึ�งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม จาํนวน…………...…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื�น ๆ  
และค่าใช้จ่ายทั �งปวงด้วยแล้ว

ในกรณีที� ผู้ขายประสงค์จะนําคอมพวิเตอร์รายการใด ต่างไปจาก
รายละเอียดที�กําหนดไว้ในผนวก ๑. มาติดตั �งให้ผู้ซื �อ ผู้ขายจะต้องได้รับความ
เหน็ชอบเป็นหนังสือจากผู้ซื �อก่อน และคอมพวิเตอร์ที�จะนํามาติดตั �งดังกล่าว
นั�นจะต้องมีคุณสมบัตไิม่ตํ�ากว่าที�กําหนดไว้ในผนวก ๑.

สัญญา

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าคอมพวิเตอร์ที�ขายให้ตามสัญญานี �         
มีคุณสมบัตไิม่ตํ�ากว่าที�กําหนดไว้ตามรายละเอียด และ
คุณลักษณะเฉพาะของคอมพวิเตอร์ที�กําหนดไว้ในผนวก ๒.
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สัญญา
ข้อ ๓.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี � ให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี �

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ที�ซื �อขาย

จํานวน…………………….หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน……………………..หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์

จํานวน……………………..หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ การกําหนดตัวถ่วงของคอมพวิเตอร์

จํานวน…………………….หน้า

๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการด้านคอมพวิเตอร์

จํานวน…………………….หน้า

๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์

จํานวน…………………….หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที�ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี �ให้ใช้ข้อความในสัญญานี �บังคับ

สัญญา
ข้อ ๔.  การส่งมอบ

ผู้ขายจะตดิตั �งคอมพวิเตอร์ที�ซื �อขายตามสัญญานี �ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที�
กาํหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี �ให้พร้อมที�จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบแนบท้าย
สัญญาในผนวก ๓. ให้แก่ผู้ซื �อ ณ…………………………………และส่งมอบให้แก่ผู้ซื �อ
ภายใน…………วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

ผู้ขายจะต้องแจ้งกาํหนดเวลาตดิตั �งแล้วเสร็จพร้อมที�จะใช้งานและส่งมอบ
คอมพวิเตอร์ได้โดยทาํเป็นหนังสือยื�นต่อผู้ซื �อ ณ……………..ในเวลาราชการก่อนวันกาํหนด
ส่งมอบไม่น้อยกว่า……….วันทาํการ

ผู้ขายต้องออกแบบสถานที�ตดิตั �งคอมพวิเตอร์รวมทั �งระบบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องตาม
มาตรฐานของผู้ขายและได้รับความเหน็ชอบจากผู้ซื �อ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที�มาให้
คําแนะนําและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที�ให้ทันต่อการตดิตั �งคอมพวิเตอร์
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื �อภายใน…….วัน นับแต่วันที�ลงนามในสัญญานี �
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สัญญา

ข้อ ๕.  การใช้เรือไทย

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

ข้อ ๖. การตรวจรับ
เมื�อผู้ซื �อได้ตรวจรับคอมพวิเตอร์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี �แล้ว ผู้ซื �อจะออก

หลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื�อผู้ขายนํามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่า
คอมพวิเตอร์

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพวิเตอร์ที� ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ 
หรือมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามสัญญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื �อ
ทรงไว้ซึ�งสทิธิที�จะไม่รับคอมพวิเตอร์นั�น ในกรณีเช่นว่านี �ผู้ขายต้องรีบนําคอมพวิเตอร์นั�น
กลับคืนโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะทาํได้ และนําคอมพวิเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาํการแก้ไข
ให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที�เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว
ผู้ขายจะนํามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาํการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

สัญญา

ข้อ ๗. การชําระเงนิ
(ผู้ซื �อจะชําระเงินค่าคอมพวิเตอร์ให้แก่ผู้ขาย เมื�อผู้ซื �อได้รับมอบคอมพวิเตอร์ตาม

ข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*

(ผู้ซื �อตกลงชําระเงินค่าคอมพวิเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี �

๗.๑ เงินล่วงหน้า จาํนวน……………............บาท (…………………………….) จะ
จ่ายให้ภายใน…….....วันนับแต่วันทาํสัญญานี � ทั �งนี �โดยผู้ขายจะต้องนําหลักประกันเงินล่วงหน้า
เป็น……….(หนังสือคํ �าประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทย)………………. เตม็ตามจาํนวนเงินล่วงหน้าที�จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื �อเป็นหลักประกัน
การชําระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านั�น

ผู้ซื �อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื�อผู้ซื �อได้รับมอบสิ�งของ ตามข้อ ๖ 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๗.๒ เงินที�เหลือ จาํนวน…………………….......บาท (……….……………………)
จะจ่ายให้เมื�อผู้ซื �อได้รับคอมพวิเตอร์ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*



04/04/59

33

สัญญา
ข้อ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ ๑๐. การโอนกรรมสิทธิ�

ข้อ ๑๑. การอบรม

ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์

ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย

ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ

สัญญา
สัญญานี �ทาํขึ �นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื�อพร้อมทั �งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาํคัญ
ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถอืไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื�อ)……………………………………….ผู้ซื �อ

          (…………………………)

(ลงชื�อ)……………………………………….ผู้ขาย

           (………………………….)

(ลงชื�อ)……………………………………….พยาน

           (………………………….)

(ลงชื�อ)……………………………………….พยาน

          (………………………….)
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จ้างที�ปรึกษา โดยวธีิตกลง

การจ้างที�ปรึกษาที�ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใด
รายหนึ�งซึ�งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถ
และผลงานแล้วและเป็นผู้ให้บริการที�เชื�อถือได้

กระทําได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี �
(๑) คา่งานจ้างไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เพื�อทํางานตอ่เนื�องจากงานที�ได้ทําอยู่แล้ว
(๓) ในกรณีที�ทราบแน่ชดัวา่ผู้ เชี�ยวชาญในงานที�จะให้บริการ

ตามที�ต้องการมีจํานวนจํากดั  ไมเ่หมาะสมที�จะดําเนินการด้วยวิธีคดัเลือก และ

เป็นการจ้างที�มีคา่งานจ้างไมเ่กิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔)  เป็นการจ้าง สว่นราชการ  ฯ หรือหน่วยงานอื�นใดที�มี

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนบัสนนุ  ให้ดําเนินการจ้างได้โดยตรง
การจ้างที�ต้องกระทําโดยเร่งดว่น  หากลา่ช้าอาจจะเสียหายแกร่าชการ  

และมีความจําเป็นที�จะต้องดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง

จ้างที�ปรึกษา โดยวธีิตกลง



04/04/59

35

จ้างที�ปรึกษา โดยวิธีตกลง

3

บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�

และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

4
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

5
จดัทาํร่าง

สัญญา

6
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7
ข้อมูล

สาระสาํคัญใน
สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ

จ้างที�ปรึกษา โดยวธีิคัดเลือก

การจ้างที�ปรึกษาโดยการคัดเลือกที�ปรึกษาที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที�จะทาํงานนั�นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที�ปรึกษา
ที�ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายดงักล่าวยื�นข้อเสนอเข้ารับ
งานนั �นๆเพื�อพจิารณาคัดเลือกรายที�ดทีี�สุดในกรณีที�มีเหตุอัน
สมควรและหวัหน้าส่วนราชการเหน็ชอบให้เชญิที�ปรึกษาที�มี
คุณสมบัตเิหมาะสมยื�นข้อเสนอเข้ารับงานโดยไม่ต้องทําการ
คัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
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จ้างที�ปรึกษา โดยวิธีคดัเลือก
3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ�นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�
และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

11

จดัทาํร่าง
สัญญา

12
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

13
ข้อมูล

สาระสาํคัญ
ในสัญญา

14
การบริหาร

สัญญา

4

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื�อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ยื�นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื�อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7
บนัทึกราคาของ

ผู้เสนอราคา

8
บนัทึกรายชื�อ

ผู้ผ่านการ
พิจารณา

10
ประกาศรายชื�อ
ผู้ชนะการเสนอ
ราคาขึ�นเวบ็ไซต์

แผนการ
จดัซื�อจดัจ้าง สร้างโครงการ

ผู้มีอาํนาจอนุมัตสัิ� งซื �อ / สั� งจ้าง
การจ้างที�ปรึกษา

หัวหน้าส่วนราชการ (ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
ปลัดกระทรวง(เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท)
รัฐมนตรี(เกิน 100 ล้านบาท)

ผู้ได้รับมอบอาํนาจ
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จ้างออกแบบ โดยวธีิตกลง

การจ้างออกแบบและควบคุมงานที�ผู้ว่าจ้างเลือกจ้าง
ผู้ให้บริการรายหนึ�งรายใด ซึ�งเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที�มีหลักฐานดีตาม   
ที�คณะกรรมการดาํเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณา
เสนอแนะ  ทั �งนี �  ให้ใช้กับการก่อสร้างที�มีวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ�ง ๆ ไม่เกิน  
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท

จ้างออกแบบ โดยวิธีตกลง

3
บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�

และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

4
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

5
จดัทาํร่าง

สัญญา

6
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7
ข้อมูล

สาระสาํคัญใน
สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ
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จ้างออกแบบ โดยวธีิคัดเลือก

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  โดยผู้ว่าจ้าง
ประกาศเชิญชวนการว่าจ้างและคณะกรรมการดาํเนินการ
จ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที�มีข้อกําหนด
เหมาะสมที�สุดเพื�อดาํเนินการว่าจ้างต่อไป ทั �งนี � ให้ใช้กับ
การก่อสร้างอาคารที�มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม
โครงการหนึ�ง ๆ  เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

จ้างออกแบบ โดยวิธีคดัเลือก
3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ�นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�
และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

11

จดัทาํร่าง
สัญญา

12
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

13
ข้อมูล

สาระสาํคัญ
ในสัญญา

14
การบริหาร

สัญญา

4

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื�อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ยื�นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื�อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7
บนัทึกราคาของ

ผู้เสนอราคา

8
บนัทึกรายชื�อ

ผู้ผ่านการ
พิจารณา

10
ประกาศรายชื�อ
ผู้ชนะการเสนอ
ราคาขึ�นเวบ็ไซต์

แผนการ
จดัซื�อจดัจ้าง สร้างโครงการ
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จ้างออกแบบ 
โดยวิธีคัดเลือกแบบจาํกัดข้อกําหนด

การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที�ผู้ ว่าจ้างประกาศ
เชิญชวนการว่าจ้างและคณะกรรมการดาํเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจาํกัดข้อกําหนดพจิารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที�เป็น
นิตบุิคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิตบุิคคล  คุณวุฒแิละประวัตกิาร
ทาํงาน  จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที�ประจาํและไม่ประจาํ  
หลักฐานแสดงผลงานที�ได้เคยปฏิบัตมิาแล้วตลอดจนแนวความคิด
ในการออกแบบ  เพื�อดาํเนินการจ้างต่อไป  ทั �งนี �  ให้ใช้กับการ
ก่อสร้างอาคารที�มีวงเงนิงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ�งๆ 
 เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท

จ้างออกแบบ โดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัข้อกาํหนด

3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ�นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�
และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

11

จดัทาํร่าง
สัญญา

12
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

13
ข้อมูล

สาระสาํคัญ
ในสัญญา

14
การบริหาร

สัญญา

4

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื�อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ยื�นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื�อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7
บนัทึกราคาของ

ผู้เสนอราคา

8
บนัทึกรายชื�อ

ผู้ผ่านการ
พิจารณา

10
ประกาศรายชื�อ
ผู้ชนะการเสนอ
ราคาขึ�นเวบ็ไซต์

แผนการ
จดัซื�อจดัจ้าง สร้างโครงการ
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จ้างออกแบบ วธีิพเิศษ - เลือกจ้าง

การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที�มีความจาํเป็น
เร่งด่วนและความมั�นคงของชาต ิ หากจะดาํเนินการว่าจ้างตาม
วิธีอื�นดงักล่าวมาแล้ว  จะทาํให้เกิดการล่าช้า  เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการและความมั�นคงของประเทศชาต ิให้ปลัดกระทรวง
มีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการรายหนึ�งรายใดตามที�พจิารณา
เหน็สมควร

จ้างออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจ้าง

3
บนัทึกราคา
ของผู้เสนอ

ราคา

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�

และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

4
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

5
จดัทาํร่าง

สัญญา

6
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

7
ข้อมูล

สาระสาํคัญใน
สัญญา

8

การบริหาร
สัญญา

สร้างโครงการ
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จ้างออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ

การว่าจ้างออกแบบอาคารที�มีลักษณะพิเศษ  
เป็นที�เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ  เช่น  อนุสาวรีย์  รัฐสภา  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  โรงละคอนแห่งชาติ  
หรืองานออกแบบอาคารที�มีโครงสร้างขนาดใหญ่  
เช่น  สนามกีฬาแห่งชาติ  สนามบิน  ให้ผู้ว่าจ้าง
เสนอรายละเอียดเรื�องการจ้างออกแบบโดยวิธี
ประกวดแบบต่อ  กวพ.

จ้างออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ
3

ประกาศ
เชิญชวน

ขึ�นเว็บไซต์

1
จดัทาํรายงาน
ขอซื�อขอจ้าง
และแต่งตั �ง

คณะกรรมการ

2
บนัทึกเลขที�
และวนัที�ของ
เอกสารและ

คาํสั �ง

9
จดัทาํหนังสือ
อนุมติัสั �งซื�อ

สั �งจ้าง

11

จดัทาํร่าง
สัญญา

12
ตรวจสอบ

หลักประกนั
สัญญาและ

จดัทาํสัญญา

13
ข้อมูล

สาระสาํคัญ
ในสัญญา

14
การบริหาร

สัญญา

4

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ขอรบัเอกสาร/

ซื�อเอกสาร

5

บนัทึกรายชื�อ
ผู้ยื�นเอกสาร
เสนอราคา

6
บนัทึกและ

ประกาศรายชื�อ
ผู้ผ่านการ
ตรวจสอบ

7
บนัทึกราคาของ

ผู้เสนอราคา

8
บนัทึกรายชื�อ

ผู้ผ่านการ
พิจารณา

10
ประกาศรายชื�อ
ผู้ชนะการเสนอ
ราคาขึ�นเวบ็ไซต์

แผนการ
จดัซื�อจดัจ้าง สร้างโครงการ
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ผู้มีอาํนาจอนุมัตสัิ� งซื �อ / สั� งจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน

หัวหน้าส่วนราชการ (ไม่เกิน 10 ล้านบาท)
ปลัดกระทรวง(เกิน 10 ล้านบาท

ผู้ได้รับมอบอาํนาจ

จบการนําเสนอ


