
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีตกลงราคา 

1. พิจารณาจากผู้เสนอราคาถูกต้อง ตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนด 
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ การซื้อ/การจ้างดังกล่าว 
1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียน
    รายชื่อแล้ว 
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และหรือต้องไม่เป็น
    ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ท าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทางวิธีพัสดุ  
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
1.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ     
    กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th 
1.6 กรณีจ้างเป็นที่ปรึกษาต้องจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 

 
2. พิจารณาตัดสินโดยใช้ราคา (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) 
    
3. พิจารณาจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงือ่นไขและราคาต่ าสุด    
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีสอบราคา 

1. พิจารณาด้านคุณสมบัติผู้เสนอราคาตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนด  
 1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีการสอบราคาการซื้อ
      การจ้างดังกล่าว 
 1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้ง 
      เวียนรายชื่อแล้ว  
 1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และหรือต้องไม่เป็น
     ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ท าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทางวิธีพัสดุ ณ  
      วันที่ได้ด าเนินการสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
      อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 1.5 ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารสอบราคางานดังกล่าวของส านักงาน 
 1.6 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
      แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการ
      ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดง
      บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
      พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ     
      กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th 
 1.8 ผู้เสนอราคาเป็น บุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีผลงานด้านการสอบราคา พร้อมยื่นหลักฐาน
      เป็นหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 

2. พิจารณาด้านเทคนิค  
 การพิจารณาทางด้านเทคนิคต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของข้อก าหนดในเอกสารสอบ

ราคาโครงการนั้นๆ 
 

3. พิจารณาพิจารณาตัดสินโดยใช้ราคา (ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)                  
พิจารณาจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ าสุด    

 
 

***************************** 
 

 
 



หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีประกวดราคา 

1.พิจารณาด้านคุณสมบัติผู้เสนอราคาตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนด  
 1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามประกาศประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่เป็นเครือบริษัท
ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ  
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับจ่ายหรือแสดงบัญชี รายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 1.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 1.8 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในเรื่องประกวดราคาดังกล่าว ที่ส าเร็จมาแล้ว
กับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ สวทน. เชื่อถือ พร้อมทั้งแนบหลักฐานส าเนา
หนังสือรับรองผลงานจากคู่สัญญา รวมทั้งส าเนาสัญญาอย่างน้อย 1 สัญญา วงเงินตามสัญญาไม่น้อย
กว่า 2 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีที่ผ่านมา นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อย
แล้ว และถึงวันที่ยื่นข้อเสนอโครงการและสวทน.  
 1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกับผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาเท่านั้น ผู้ขอรับ
เอกสารประกวดราคาจะโอนสิทธิให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นข้อเสนอแทนมิได้ และผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย
จะยื่นค าเสนอประกวดราคามากกว่าหนึ่งฉบับไม่ได้ 
 1.11 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่มนิติบุคคลกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน สามารถน าผลงานของผู้ที่เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ โดยที่คุณสมบัติด้านผลงานนั้ นจะต้อง
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดด้วยเช่นกัน 



  (2) กรณีกิจการร่วมค้ามิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละรายที่เข้า
ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 เว้นแต่กิจการร่วมค้านั้นได้
มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าด้วยกันเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้ายื่นข้อเสนอและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับซองข้อเสนอ กิจการ
ร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานตามที่ก าหนดของผู้ร่วมค้าหลักเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
ได ้
2. พิจารณาด้านเทคนิค 
ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
3. พิจารณาด้านราคา 
เสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid)  
 
 
 

***************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
วีธีพิเศษ 

  
1. พิจารณาจากผู้เสนอราคาถูกต้อง ตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนด 

1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ การซื้อ/การจ้างดังกล่าว 
1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียน
    รายชื่อแล้ว 
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และหรือต้องไม่เป็น
    ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ท าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทางวิธีพัสดุ  
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
1.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ     
    กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th 

2. พิจารณาด้านเทคนิค (รายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข) 
     เป็ น ไป ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ร ะ เบี ย บ แ ล ะข้ อ บั งคั บ  ว่ า ด้ ว ย พั ส ดุ ข อ งส านั ก งาน      

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
วีธีกรณีพิเศษ 

1. พิจารณาจากผู้เสนอราคาถูกต้อง ตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนด 
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ การซื้อ/การจ้างดังกล่าว 
1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียน
    รายชื่อแล้ว 
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และหรือต้องไม่เป็น
    ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ท าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทางวิธีพัสดุ  
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
1.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ     
    กรมบญัชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th 

2. พิจารณาด้านเทคนิค 
 เป็นการซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ใน
ระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยพัสดุของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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