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การจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีพเิ ศษ

การจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษ
ขั้นตอนการซื้ อโดยวิธีพเิ ศษ
(ราคาเกินกว่า 100,000 บาท)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

รายงาน (27)
ให้ ความเห็นชอบ (29)

หัวหน้าส่ วนราชการ

คณะกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
เงื่อนไข (23)
1. จะขายทอดตลาด
2. เร่ งด่วน
3. ราชการลับ
4. ซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
5. ซื้อจากต่างประเทศ
6. จําเป็ นต้องระบุยหี่ อ้
7. ใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล
8. ซื้อที่ดิน / สิ่งก่อสร้างเฉพาะแห่ง

วิธีการ (57)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เจรจาตกลงราคา
เชิญผูม้ ีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง
เจรจาผูข้ ายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิมหรื อดีกว่า
สัง่ ซื้อโดยตรงโดยให้หน่วยงานอืน่ ในต่างประเทศสืบราคาให้
เชิญผูผ้ ลิต/ผูแ้ ทนจําหน่ายมาเสนอราคาและต่อรอง
สืบราคาผูม้ ีอาชีพขายรายอืน่ เปรี ยบเทียบกับผูเ้ สนอราคาเดิมและต◌่อรอง
เชิญเจ้าของมาเสนอราคาและต่อรอง

รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

หัวหน้ าส่ วนราชการสั่งการ

ให้ ดําเนินการโดยเหตุผลข้ อใดข้ อหนึ่ง ตามระเบียบข้ อ 23 ดังนี้
(๑) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็ น ราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
(๒) เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้อเร่ งด่วน หากล่าช้า อาจจะเสี ยหายแก่ราชการ
(๓) เป็ นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(๔) เป็ นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิม่ ขึ้น ในสถานการณ์ที่จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของส่ วนราชการ และจําเป็ นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
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(๕) เป็ นพัสดุที่จาํ เป็ นต้องซื้อโดยตรง จากต่างประเทศ หรื อดําเนินการ โดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(๖) เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จํากัดทางเทคนิค ที่จาํ เป็ นต้องระบุ
ยีห่ อ้ เป็ นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรื อยารักษาโรค ที่ไม่ตอ้ ง
จัดซื้อ ตามชื่อสามัญ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(๗) เป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดิน และหรื อสิ่ งก่อสร้าง ซึ่งจําเป็ นต้องซื้อเฉพาะแห่ ง
(๘) เป็ นพัสดุที่ได้ดาํ เนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี
ขั้นตอนและวิธีการ
1. เจ้าของงบประมาณทําบันทึกข้อความขออนุมตั ิจดั ซื้อโดยวิธีพิเศษ เสนออธิการบดี
ผ่านหัวหน้างานพัสดุ ให้ความเห็น
2. เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงาน จัดทํารายงานการจัดซื้อวิธีพิเศษ ซึ่ง
ข้อความจะต้องประกอบไปด้วย
2.1 เหตุผลในการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ
2.2 รายการและจํานวนพัสดุที่จะจัดซื้อ
2.3 วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ (โดยประมาณ) พร้อมบอกแหล่งของเงินที่จะใช้
จัดซื้อ
2.3 ระยะเวลาที่จะให้ผขู ้ ายส่ งมอบของ
2.4 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับ
พร้อมแนบรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ รวมทั้งแนบคําสัง่ เพื่อให้อธิการบดีลงนาม
3. เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงานเสนอรายงานการจัดซื้อ พร้อมแนบรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะซื้อ รวมทั้งแนบคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให้อธิการบดีอนุมตั ิรายงานการจัดซื้อ
และลงนามคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการสรรหาผูข้ าย โดย
(๑) ในกรณี เป็ นพัสดุ จะขายทอดตลาด ให้ดาํ เนินการซื้อโดยเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณี เป็ นพัสดุ ที่จะต้องซื้อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจเสี ยหายแก่ทางราชการ ให้เชิญ
ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุน้ นั โดยตรง มาเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกว่า
ราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคา เท่าที่จะทําได้
(๓) ในกรณี เป็ นพัสดุ เพื่อใช้ในราชการลับ ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ (๒)
(๔) ในกรณี ที่เป็ นพัสดุ ที่ได้ซ้ือไว้แล้ว แต่มีความจําเป็ นต้องใช้เพิ่ม ในสถานการณ์
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ที่จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน หรื อเพื่อประโยชน์ของส่ วนราชการ ให้เจรจากับผูข้ ายรายเดิม ตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลง ซึ่งยังไม่สิ้นสุ ดระยะเวลาการส่ งมอบ เพื่อขอให้มีการขายพัสดุ ตามรายละเอียด และราคาที่
ตํ่ากว่า หรื อราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่า หรื อเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึง ราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
เดิม (ถ้ามี) เพือ่ ให้บงั เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด ที่ส่วนราชการจะได้รับ
(๕) ในกรณี เป็ นพัสดุ ที่จาํ เป็ นต้องซื้อโดยตรง จากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อติดต่อสัง่ ซื้อ โดยตรงจากต่างประเทศ หรื อสื บราคาจากต่างประเทศ โดยขอความร่ วมมือ
ให้สถานเอกอัครราชทูต หรื อส่ วนราชการอื่น ในต่างประเทศ ช่วยสื บราคา คุณภาพ ตลอดจน
รายละเอียด ส่ วนการซื้อ โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ ให้ติดต่อกับ สํานักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศ ที่มีอยูใ่ นประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณี ที่ ไม่มีสาํ นักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับ
สํานักงานในต่างประเทศได้
(๖) ในกรณี เป็ นพัสดุ ที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จํากัดทางเทคนิค ที่
จําเป็ นต้องระบุยหี่ อ้ เป็ นการเฉพาะ ให้เชิญผูผ้ ลิต หรื อผูแ้ ทนจําหน่าย พัสดุน้ นั โดยตรง มาเสนอ
ราคา หากเห็นว่าราคา ที่เสนอนั้น ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลง เท่าที่จะทําได้
(๗) ในกรณี พสั ดุ ที่เป็ นที่ดิน และหรื อสิ่ งก่อสร้าง ซึ่งจําเป็ นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญ
เจ้าของที่ดินโดยตรง มาเสนอราคา หากเห็นว่า ราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง เท่าที่จะทําได้
สําหรับการจัดซื้อ ที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง ในต่างประเทศ ในกรณี จาํ เป็ น จะติดต่อ
กับนายหน้า หรื อดําเนินการ ในทํานองเดียวกัน ตามกฎหมาย หรื อประเพณี นิยมท้องถิ่น แทน
เจ้าของที่ดินก็ได้
(๘) ในกรณี เป็ นพัสดุ ที่ได้ดาํ เนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจาก ผูม้ ี
อาชีพขายพัสดุน้ นั โดยตรง และผูเ้ สนอราคา ในการสอบราคา หรื อประกวดราคา ซึ่งถูกยกเลิกไป
(ถ้ามี) หากเห็นว่า ผูเ้ สนอราคาราย ที่เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง เท่าที่จะทําได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องทําหนังสื อเชิญผูข้ ายให้มาเสนอราคา โดยกําหนดวันและเวลา
ในการยืน่ เอกสารการเสนอราคาด้วย
4. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา หลักฐาน
การเสนอราคา และเอกสารอื่น ๆ รายงานผลการพิจารณา และความเห็น พร้อมลงนามกํากับเอกสาร
และหลักฐานการเสนอราคา ที่ได้รับไว้ท้ งั หมด ต่อหัวหน้าส่ วนราชการ เพื่ออนุมตั ิและสัง่ การ
โดยเสนอผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
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การจัดจ้ างวิธีพเิ ศษ
ขั้นตอนการจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ
(ราคาเกินกว่ า 100,000 บาท)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

รายงาน (27)
ให้ ความเห็นชอบ (29)

หัวหน้าส่ วนราชการ

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
เงื่อนไข (24)
1.
2.
3.
4.
5.

ช่างฝี มือเฉพาะ ชํานาญพิเศษ
ซ่ อมพัสดุที่ตอ้ งถอดตรวจ
เร่ งด่วน - ช้าเสี ยหาย
งานลับ
จ้างเพิ่ม (Repeat Order)

6. ใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล

วิธีการ (58)
- เชิญผูม้ อี าชีพโดยตรงมาเสนอราคาและต่อรอง
- เจรจาผูร้ บั จ้างรายเดิมเงือ่ นไขเดิมราคาเดิมหรือดีกว่า
- สืบราคาผูม้ อี าชีพขายรายอื่นเปรียบเทียบกับผูเ้ สนอราคาเดิม
และต่อรอง

รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

หัวหน้าส่วนราชการสัง่ การ

ให้ ดําเนินการโดยเหตุผลข้ อใดข้ อหนึ่ง ตามระเบียบข้ อ 24 ดังนี้
(๑) เป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่าง ผูม้ ีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อผูม้ ีความชํานาญเป็ นพิเศษ
(๒) เป็ นงานจ้างซ่อมพัสดุ ที่จาํ เป็ นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุ ดเสี ยหายเสี ยก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือกล เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า หรื อ
เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(๓) เป็ นงานที่ตอ้ งกระทําโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจเสี ยหายแก่ราชการ
(๔) เป็ นงานที่ตอ้ งปกปิ ด เป็ นความลับของทางราชการ
(๕) เป็ นงานที่จาํ เป็ นต้องการจ้างเพิ่ม ในสถานการณ์ที่จาํ เป็ น หรื อเร่ งด่วน หรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ และจําเป็ นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(๖) เป็ นงานที่ได้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการเช่นเดียวกันกับการซื้อโดยวิธีพิเศษ
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