


                     
                                  

 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม 
เรื่อง  กรอบแนวทางการดําเนนิการเพื่อสง่เสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
               เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงความมุ่งมั่นที่จะ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอ่ืน  โรงพยาบาลนายายอามจึงได้กําหนด
กรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังน้ี 

 

๑.  การเผยแพรแ่ผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําป ี
 

  การเผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้างประจําปี ให้การดําเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี เมื่อหน่วยงานได้รับการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
     (1) ช่ือโครงการ/รายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
    (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายใน ๓๐ วันทําการ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน เว้นแต่ กรณีที่บัญญัติไว้ตามความใน
มาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง  หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการน้ันได้ 
    หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบน้ี ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ 
แล้วแต่กรณีเพ่ือให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 
    ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ให้เจ้าหน้าที่หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานน้ัน จัดทํารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป 
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๒.  การบันทึกขั้นตอนรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

   การบันทึกขั้นตอนรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง ดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
ประกอบด้วย 
      (1) ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 
      (2) วงเงินที่ได้ซื้อจัดจ้าง 
      (3) ระยะเวลาที่จัดได้ซื้อจัดจ้าง 
      (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
    ให้มีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจ้างประจําปี   และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยแสดงรายละเอียดครบถ้วน ๔ รายการ ได้แก่ (๑) ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว (๒) วงเงินที่ได้จัดซื้อ
จัดจ้าง (๓) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (๔) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดําเนินการรายงานผลตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจําปี งบลงทุนทุก ๓ เดือน และงบดําเนินงานทุก ๖ เดือน 
 
3.  วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  ให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ตามมาตรา ๕๕ ข้อ ๒๘ แบ่งเป็น ๓ วิธี 
 

   3.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
   คือ  เ ชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่ัวไปตามเ ง่ือนไขที่ กํ าหนดเข้า ย่ืนข้อเสนอ  หลักการ  
ให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่จะเข้าเง่ือนไขวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะ (มาตรา ๕๖) 
ยกเว้น หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อนก็ได้ (พ.ร.บ.ม.๕๖ วรรค ๓) จํานวน ๓ วิธี ดังน้ี 
  3.๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จัดซื้อจังจ้างวงเกิน ๕ แสนบาท สินค้าไม่ซับซ้อน
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (ข้อ ๓๐) ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังน้ี 
       3.1.1.1 เจ้ าหน้าที่ จั ดทํ า เอกสารซื้ อจ้ างพร้อมประกาศเ ชิญชวนตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด (ข้อ ๑๙) 

   3.1.1.2 หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้
เผยแพร่ประกาศเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ วันทํา
การและให้ปิดประกาศของรัฐ (ข้อ ๑๕) 

   3.1.1.3 ให้กรมบัญชีกลางส่งประกาศและเอกสารซื้อจ้างไปยังผู้ประกอบการท่ีได้
ลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ข้อ ๓๖) 

    3.1.1.4 ถึงกําหนดวันเสนอราคาได้ดําเนินการดังน้ี 
       (1) กรณีซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสน แต่ไม่เกิน ๕ ล้าน ให้ผู้ประกอบการเข้า
สู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลากําหนด โดยเสนอได้ครั้งเดียว 
       (2) กรณีซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้าน ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดโดยต้อง
ลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายใน ๑๕ นาที พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบเป็นเวลา ๑๕ 
นาที และให้เสนอราคาภายใน ๓๐ นาที ก่ีครั้งก็ได้ (ข้อ ๓๗) 
 



- 3 - 
 
      3.๑.1.5  เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้เสนอราคาตํ่าสุดหากเสนอ
ราคารายเดียวให้หน่วยงานพิจารณารับราคานั้นได้ หากไม่มีผู้เสนอราคา ให้ดําเนินการใหม่ หรือ ใช้วิธีการ
คัดเลือก หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๓๘) 
      3.๑.1.6 กรณีราคาของผู้เสนอราคาตํ่าสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 

  (1) ต่อรองราคาผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) หากดําเนินการตาม (๑) ไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้อง

ทุกรายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เสนอราคาพร้อมกันผ่านระบบ 
  (3) หากไม่ได้ผล ให้ยกเลิกการซื้อการจ้างคร้ังน้ัน (ข้อ ๓๙) 

     3.๑.๑.๗  เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน ๑ ชุด และลงลายมือช่ือกํากับไว้และเอกสารทุกแผ่น (ข้อ ๔๐) 
     3.๑.๑.๘  ให้รายงานผลพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารทั้งหมดต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ความเห็นชอบ (ข้อ ๔๑) 
      3.๑.๑.๙  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศผลผู้ชนะในระบบกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐและปิดประกาศไว้เปิดเผยที่ปิดประกาศของหน่วยงานและให้แจ้งผู้เสนอทุกรายผ่านทางอีเมล์ 
(ข้อ ๔๒) 
    3.1.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕ แสนบาท สินค้า
ซับซ้อนมีเทคนิคเฉพาะ (ข้อ ๓๑) มีขั้นตอนดังน้ี 
     3.1.๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อ จ้าง พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด (ข้อ ๔๓) 
     3.1.๒.๒ เมื่อผู้ที่รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามข้อ ๒๒ ได้จําทําร่างเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมนําร่างขอบเขต
ของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะเสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ และอาจจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นว่า
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จากผู้ประกอบการก่อนดังน้ี 
       (1) กรณีวงเงินเกิน ๕ แสน แต่ไม่เกิน ๕ ล้าน ให้อยู่ในดุยลพินิจของ
หน่วยงานของรัฐที่จะเผยแพร่เพ่ือวิจารณ์หรือไม่ก็ได้ 
      (2) กรณีวงเงินเกิน ๕ ล้าน ให้หน่วยงานของรัฐ นําร่างเผยแพร่วิจารณ์จาก
ผู้ประกอบการ (ข้อ ๔๕) ในระบบกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ (ข้อ 
๔๖) 
         3.๑.๒.๓  กรณีมีวิจารณ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ
พิจารณาว่าควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
         (1)  หากเห็นว่าควรปรับปรุง ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแล้ว
เผยแพร่วิจารณ์ใหม่ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการติดต่อกัน 
      (2) หากเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง ให้จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแล้วแจ้งผู้วิจารณ์ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
      3.๑.๒.๔  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ในระบบ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้หรือขายเอกสารไปพร้อมกันในราคาที่
สมควรที่จ่ายไป(ข้อ ๔๙) 
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     3.๑.๒.๕  การเผยแพร่เอกสารเชิญชวนให้คํานึงถึงผู้ประกอบ จัดเตรียมเอกสารดังน้ี 
      (๑) เกิน ๕ แสน ไม่เกิน ๕ ล้าน ไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ 
       (๒) เกิน ๕ ล้าน ไม่เกิน ๑๐ ล้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ 
        (๓) เกิน ๑๐ ล้าน ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทําการ 
      (๔) เกิน ๕๐ ล้าน ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทําการ (ข้อ ๕๑) 
     3.๑.๒.๖  หากหน่วยงานของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างคร้ังน้ันแล้ว ดําเนินการใหม่
ให้ถูกต้อง (ข้อ ๕๓) 
      3.๑.๒.๗ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดําเนินการดังน้ี 
        (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารท่ีเสนอผ่านระบบ 
         (2) ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (3) ตรวจสอบคัดเลือกพัสดุ หรือคุณสมบัติจัดเรียงลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย 
        (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา และความเห็น (ข้อ๕๕) 
      3.๑.๒.๘  กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือถูกต้องเพียงรายเดียวให้เสนอยกเลิกแต่
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรไม่ต้องยกเลิกก็ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือเสนอแต่ไม่มีผู้ถูกต้องตามเง่ือนไขให้ยกเลิกแล้วดําเนินการใหม่ หรือ
หากเห็นว่าการดําเนินการต่อไปไม่ได้ผลดี อาจจะใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๕๖) 
     3.๑.๒.๙ การต่อรองราคากรณีเสนอราคาเกินวงเงิน กรณีหน่วยงานเลือกใช้เกณฑ์ราคา 
             (๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อจ้างผ่านระบบต่อรอง
ราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทําได้โดยย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบ 
       (๒ )  ถ้ า ดํา เ นินการตาม  (๑ )  ไม่ ไ ด้ผล  ให้แจ้ งผู้ เสนอราคาทุกรายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อจ้างผ่านระบบเพ่ือให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบ 
         (๓)  ถ้าดําเนินการตาม (๒) ไม่เป็นผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าควรยกเลิก ขอเงินเพ่ิม(ข้อ ๕๗)  
      3.๑.๒.๑๐ การต่อรองราคากรรีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบกับเกณฑ์
อ่ืนเมื่อปรากฏว่าราคาของผู้ได้คะแนนสูง สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการแจ้งผู้เสนอรายที่
เห็นสมควรซื้อจ้างผ่านระบบเพ่ือต่อรองให้ตํ่าสุด โดยย่ืนใบเสนอผ่านระบบหากดําเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ว่าจะยกเลิกหรือขอเงินเพ่ิม (ข้อ ๕๘) 
     3.๑.๒.๑๑  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และ
ผู้มีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติแล้วให้แจ้งผลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 
และประกาศผลในระบบกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศเปิดเผยในสถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
(ข้อ ๕๙) 
       3.๑.๓  วิธีสอบราคา กรณีวงเงินเกิน ๕ แสน แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และพ้ืนที่ดังกล่าวมีข้อจํากัด
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต (e-bidding) มีขั้นตอนดังน้ี 
     3.๑.๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อจ้าง พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด (ข้อ ๖๑) 
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      3.๑.๓.๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและเอกสารไปเผยแพร่วิจารณ์ก็ได้ โดย
ให้นําวิธีเผยแพร่วิจารณ์ e-bidding มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ ๖๒) 
     3.๑.๓.๓  เมื่อหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ 
และร่างเอกสารสอบราคาแล้ว ให้เผยแพร่เอกสารสอบราคาในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานไม่น้อย
กว่า ๕ วันทําการ  
     3.๑.๓.๔  การย่ืนเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา ย่ืนซองถึงประธานคณะกรรมการพิจารณา
ผลสอบราคาพร้อมเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ลงรับพร้อมระบุวันเวลารับซอง โดยไม่เปิดซอง (ข้อ ๖๘) 
     3.๑.๓.๕  เมื่อถึงเวลาเปิดซองสอบราคาให้คณะกรรมการดําเนินการดังน้ี  
       (๑) เปิดซองใบเสนอราคา ตรวจเอกสารหลักฐานแล้วให้คณะกรรมการ                 
เซ็นช่ือกํากับ 
                   (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารต่างๆ ตามเง่ือนไขใน           
ประกาศ 
      (๓) พิจารณาผู้เสนอราคาถูกต้อง และเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนสูงสุด  
ไม่เกิน ๓ ราย (ข้อ ๗๐) 
      3.๑.๓.๖ กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือถูกต้องเพียงรายเดียวให้พิจารณายกเลิกการ
เสนอราคาคร้ังน้ันแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคามีเหตุผลพอสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่
ยกเลิกก็ได้ กรณีไม่มีผู้เสนอคาราหรือไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้อง ให้ยกเลิกการสอบราคา (ข้อ ๗๑) 
                  3.๑.๓.๗ การต่อรองราคา กรณีเสนอราคาสูงกว่าวงเงิน 
                            (๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นควรซื้อ จ้าง แล้วต่อรอง หากสูง
กว่าไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินและเห็นว่าเป็นราคาเหมาะสม ก็เสนอซื้อหรือจ้างต่อไป 
                                (๒) หากไม่ได้ผลตาม (๑) ให้แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายที่เห็นสมควรซื้อจ้าง เสนอ
ราคาใหม่ พร้อมกันภายในวันเวลาที่กําหนด 
                   (๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) ไม่เป็นผลให้เสนอหัวหน้าสั่งยกเลิกหรือขอเงินเพ่ิม 
     3.๑.๓.๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อ
จ้างแล้วให้ประกาศผู้ชนะในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๗๒) 
 
  3.2 วิธีคัดเลือก  
    คือ เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้า
ย่ืนข้อเสนอเว้นแต่ มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามกําหนดน้อยกว่า ๓ ราย มีขั้นตอนดังน้ี 
    3.2.๑  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อจ้างขอจ้างแล้ว ให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
     (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า 
๓ รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ ให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย 
     (๒) การย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการแล้วให้
เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันเวลารับซอง 
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                   (๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ
พร้อมจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ 
และพัสดุตัวอย่าง ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือ
จ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุมา
แสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบหรือนําเสนอผลงานหรือเอกสารหรือรายละเอียดที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจาก
วันย่ืนข้อเสนอ  
     (๔) เมื่อกําหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุก
รายพร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอ และให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
กํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบเสนอราคาทุกแผ่น 
     (๕) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน ใบเสนอราคา
และเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 
     (๖) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ย่ืนข้อเสนอ ที่ถูกต้องตาม (๕) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่
คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์การพิจารณาผลท่ีหน่วยงาน
ของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 
      - ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด หรือผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาตํ่ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงในลําดับถัดไป (ข้อ ๗๔) 
      - ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับกากรคัดเลือก ให้เสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพ่ือ
ดําเนินการใหม่หรือจะสั่งให้ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) ก็ได้ (ข้อ ๗๕) 
     (๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ ๗๔) 
    3.๒.๒ กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียง
รายเดียว หากมีคุณสมบัติตรงเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน ก็ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ัน แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป (ข้อ ๗๕) 
    3.๒.๓ การต่อรองราคา หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 
        (๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ ย่ืนเสนอราคารายน้ันให้ตํ่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่ ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ันยอมลดราคา ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างน้ันไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างผู้ที่ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ัน 
       (๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร 
หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอ
ราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายน้ัน 
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       (๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเน้ืองานหรือขอเพ่ิมเติมที่ไม่ก่อเกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่เสนอราคา หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพ่ือดําเนินการใหม่หรือจะสั่งให้
ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) ก็ได้ (ข้อ ๗๖) 
    3.๒.๔  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาตามข้อ ๗๔ (๗) และ
ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาในระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ  
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน แจ้งผู้เสนอทุกรายการทราบ (ข้อ ๗๗) 
    3.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง 
    คือ หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง มีขั้นตอนดังน้ี 
    3.๓.๑ เมื่อเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว ให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขย่ืนข้อเสนอหรือเข้าร่วมต่อรองราคา 
    3.๓.๒ การเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุฯสมบัติตามท่ีกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
      (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) (กรณีวิธีประกาศเชิญชวนคัดเลือกไม่ได้ผล) ให้สืบราคา
จากผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพหรือรับจ้างน้ันโดยตรง และจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกซึ่งยกเลิกไป (ถ้ามี) 
       (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (กรณีผู้ประกอบการรายเดียวหรือกรณีฉุกเฉิน) ให้
เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง มาย่ืนข้อเสนอ 
       (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (จ) (กรณีต้องซื้อหรือจ้างเพ่ิมจากรายเดิม) ให้เจรจากับ
ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตาม
รายละเอียด และราคาที่ตํ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 
       (ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ฉ) (กรณีพัสดุขายทอดตลาด) ให้ดําเนินการโดยเจรจาตก
ลงราคา 
      (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (กรณีซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา (ข้อ ๗๘) 
    3.3.3 จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 78)  
     3.๓.๔ กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (วงเงินไม่เกิน ๕ แสน) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสําหรับกรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสน และมีความจําเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้และ
ไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบ
รายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้
ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม (ข้อ ๗๙) 
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    3.๓.๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน (ข้อ ๘๑) 
 
4.  การป้องกันผู้มีหน้าที่ดําเนินการการในการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ 
     คู่สัญญา 
  ให้ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๓๐๐๑ ลง
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ขอส่งประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน                    
เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ จํานวน ๒ ฉบับ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
5.  การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนและจัดซ้ือจัดจ้าง 
 5.๑  มีการจัดทําแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.๑) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงายของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๘) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๑ (๕) 
 5.๒  เน้ือหาที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทุกรายการตามที่
ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร.๑) 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 
   (๑) ช่ือรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
   (๒) วงเงินงบประมาณ 
   (๓) ราคากลาง 
   (๔) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (๕) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
   (๖) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
   (๗) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
   (๘) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 
6.  การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี (ในรอบปีที่ผ่านมา) 
 6.๑  นําข้อมูลจากแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.๑) มาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจําปีที่ผ่านมา โดยนําเสนอข้อมูลและมีการรายงานเสนอต่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลนายายอาม โดย
ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจําแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็น
ในหมวดรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง และมีการเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท มีการ
เปรียบเทียบกับงบประมาณตามแผนที่ต้ังไว้ และที่ใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ 
 
 


















