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ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพสัดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 



ระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. 2560

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างทีป่รึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุภาครัฐ

1. ข้อความทั่วไป

10. การร้องเรียน

2. การซ้ือหรือจ้าง
3. งานจ้างทีป่รึกษา
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
5. การท าสัญญาและหลกัประกนั
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
8. การทิง้งาน
9. การบริหารพสัดุ

2



กฎกระทรวง มี 9 ฉบบั
ก ำหนดใหห้น่วยงำนอืน่เป็นหน่วยงำนของรฐั ตำมพระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั 

พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูม้ีสิทธิขอข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบกำร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก ำหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งกำรส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก ำหนดวิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งพสัดุ  

โดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก ำหนดวงเงินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งพสัดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  วงเงินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งทีไ่ม่ท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

และวงเงินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในกำรแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงือ่นไขกำรข้ึนทะเบยีนทีป่รึกษำ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก ำหนดเรือ่งกำรจดัซ้ือจดัจำ้งกบัหน่วยงำนของรฐัทีใ่ชส้ิทธิอุทธรณไ์ม่ได ้พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 23 ส.ค. 60

ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งผูใ้หบ้ริกำรงำนจำ้งออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสรำ้ง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก ำหนดกรณีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่2 ก.พ. 61
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ก ำหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งกำรส่งเสริมหรือสนบัสนุนฯ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่22สิงหำคม 25619



“งำนก่อสรำ้ง”

งำนก่อสรำ้ง

อำคำร 

สำธำรณูปโภค

กำรซ่อมแซม 

ต่อเติม ปรบัปรุง

ร้ือถอน ฯ

เช่น อำคำรทีท่ ำกำร 

โรงพยำบำล โรงเรียน 

สนำมกีฬำ เสำธง รั้ว ฯ

ประปำ ไฟฟ้ำ สือ่สำร 

โทรคมนำคม กำรระบำยน ้ำ 

กำรขนส่งทำงท่อ ทำงน ้ ำ

ทำงบก ทำงอำกำศ ทำงรำง

(พ.ร.บ. มำตรำ 4)
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o ซอ้มควำมเขำ้ใจ

ควำมหมำย “งำนก่อสรำ้ง”
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o ซอ้มควำมเขำ้ใจควำมหมำย “งำนก่อสรำ้ง”
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o ซอ้มควำมเขำ้ใจควำมหมำย “งำนก่อสรำ้ง”



“รำคำกลำง” รำคำเพือ่ใชเ้ป็นฐำนส ำหรบัเปรียบเทียบรำคำท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสำมำรถจดัซ้ือจัดจำ้งไดจ้ริงตำมล ำดบั ดงัต่อไปนี้

(1) รำคำทีไ่ดม้ำจำกกำรค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด

(2) ฐำนขอ้มูล

รำคำอำ้งอิง

ของกรมบญัชีกลำง

(4) สืบรำคำ

จำกทอ้งตลำด

(5) รำคำที่เคยซ้ือหรือ

จำ้งครั้งหลงัสุดภำยใน 

2 ปีงบประมำณ

(3) รำคำมำตรฐำนของ

ส ำนกังบประมำณหรือ

หนว่ยงำนอ่ืน

(6) รำคำตำม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หนว่ยงำนของรฐั

กรณทีีม่รีาคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (1) แต่มรีาคาตาม (2) หรือ (3) 

ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1)  (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6) 

➢ จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ

พ.ร.บ.

มาตรา 4
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⚫ พระราชบัญญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคบัมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวธีิการ
ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

⚫ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวยีนแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบั
การเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.3/ว 453
ลงวนัที่ 3 ตุลาคม 2561

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง









สาระส าคญัของคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ
การค านวณราคากลางเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ประกอบด้วยหัวข้อ   ดงันี้
บทที ่1 บทน า
บทที ่2 ค านิยามศัพท์ต่างๆ 
บทที ่3 ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 6 ประเภท ดงันี้

3.1 การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
3.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
3.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ
3.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
3.5 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์
3.6 การเปิดเผยราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมใิช่งานก่อสร้าง    

บทที ่4 เง่ือนไขในการประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกอบด้วย 
วงเงินทีต้่องประกาศ, วธีิการประกาศ และระยะเวลาทีป่ระกาศ

ภาคผนวก ประกอบด้วย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายฯ (แบบ บก.01 – 06)



เง่ือนไขการประกาศ

➢ วงเงินที่ต้องประกาศ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอยีดข้อมูล
ราคากลางและค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
500,000 บาท เว้นแต่ 

▪ กรณมีีความจ าเป็นเร่งด่วนทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) 

▪ เป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบั
ของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกีย่วกบัความมั่นคงของประเทศ 
ตามมาตรา 56 (1) (ฉ) 

▪ กรณมีีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)  



เง่ือนไขการประกาศ (ต่อ)

▪ การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ โดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 30 มกราคม 2561

ข้อ 2 (2) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยพบัิติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออก
ตามกฎหมายอ่ืน  

ข้อ 2 (3) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และ

ข้อ 2 (5) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีต้่องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน ซ่ึงหากใช้วธีิ
ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิ
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

กรณีนีใ้ห้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วนันับถัดจากวนัที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ทั้งนี ้หน่วยงานของรัฐ อาจน าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือเอกสารซ่ึงมรีายการแสดง
เกีย่วกบัรายละเอยีดค่าใช้จ่ายดงักล่าว แนบพร้อมกบัการประกาศด้วยกไ็ด้



เง่ือนไขการประกาศ (ต่อ)

วธีิการประกาศ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ

การค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เวบ็ไซต์) 2 แห่ง ดงันี้
1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  
2. เวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐ

ไม่มีเวบ็ไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นต้นสังกดั
เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกจิ หากไม่มีเวบ็ไซต์
เป็นของตนเองให้ประกาศทีห่น้าเวบ็ไซต์ของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืน
ทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเวบ็ไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง 
การค านวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง



เง่ือนไขการประกาศ (ต่อ)

ระยะเวลาที่ประกาศ
➢ กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน

การจัดหาที่มกีารประกาศเชิญชวน ได้แก่ วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ วิธีประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์ วธีิการสอบราคา การจ้างทีป่รึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิประกาศ เชิญชวนทัว่ไป หรือวธีิอ่ืนใด
อนัมลีกัษณะทีต้่องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดงันี้

(1) กรณีมกีารน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อม กบัร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างดังกล่าว 

(2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเผยแพร่
เพ่ือรับฟังความคดิเห็น ให้ประกาศพร้อมกบัการประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง



เง่ือนไขการประกาศ (ต่อ)

➢ ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอยีดการข้อมูล

ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจ
ปลดประกาศได้ดังนี้

(1) เม่ือผู้มีอ านาจอนุมัติการส่ังซ้ือส่ังจ้าง ได้มีค าส่ังรับค าเสนอซ้ือ
หรือจ้างแล้ว หรือ 

(2) เม่ือพ้น 30 วนันับแต่วนัทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลหรือ
ผู้มีอ านาจหน้าทีพ่จิารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง 

ทั้งนี ้แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน



เง่ือนไขการประกาศ (ต่อ)

➢กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง  ให้ประกาศภายใน 
3 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคา

กลางและการค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลด
ประกาศเม่ือได้ประกาศครบ 30 วนัแล้ว 



▪ แหล่งทีม่าของราคากลาง (อ้างองิ) ให้ระบุแหล่งทีม่าของราคาหรือวธีิค านวณ
ราคาทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความใน
พระราชบัญญัตนีิก้ าหนด เช่น ...

▪ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุช่ือบริษัท ห้าง
หุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี ้
การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณี
มีน้อยกว่า 3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างองิให้ด าเนินการ ดงันี้

- กรณีการจัดหาทีม่ีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลีย่เป็นราคาอ้างอิง

- กรณีการจัดหาทีไ่ม่มปีระกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต า่สุดเป็นราคาอ้างองิ

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06



ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงินเกนิ 5 ล้านบาท)



ผูม้ีอ ำนำจสัง่ซ้ือหรือสัง่จำ้ง

o ผูม้ีอ ำนำจสัง่ซ้ือหรือสัง่จำ้งพสัดุโดยวิธีใด ตำม

พระรำชบญัญติันี้  จะเป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งใด และภำยใน

วงเงินเท่ำใด ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที่รฐัมนตรีก ำหนด

o วิธีประกำศเชิญชวนทัว่ไป
• หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั ไม่เกิน 200 ลำ้นบำท

ระเบียบฯ ขอ้ 84 85 และ 86

• ผูม้ีอ ำนำจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 200 ลำ้นบำท

o วิธีคดัเลือก

o วิธีเฉพำะเจำะจง

• หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท

• หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท

• ผูม้ีอ ำนำจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 100 ลำ้นบำท

• ผูม้ีอ ำนำจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 50 ลำ้นบำท

ผู้มอี านาจเหนือช้ันขึน้ไปอกีหน่ึงช้ันให้เป็นไปตามบญัชีแนบท้ายระเบยีบนี้

รฐัวิสำหกิจใด จะก ำหนดแตกต่ำง ใหเ้สนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรวินิจฉยั 

เมือ่ไดร้บัควำมเห็นชอบแลว้ใหร้ำยงำน สตง. ทรำบดว้ย
ขอ้ 88
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พ.ร.บ. 

มำตรำ 15

ขอ้ 87
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การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (1)
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และใหปิ้ดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี

ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง (ม.11) 

เวน้แต่

1. กำรซ้ือหรือจำ้งโดยวิธีคดัเลือก

• กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตำม ม.56(1)(ค)

• กรณีพสัดุทีใ่ชใ้นรำชกำรลบัตำม ม.56(1)(ฉ)

2. กำรซ้ือหรือจำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงตำม ม. 56(2)(ข)

• กรณีจ ำเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินตำม ม.56(2)(ง)

• กรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขำยทอดตลำดตำม ม.56(2)(ฉ)

3. งำนจำ้งทีป่รึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินค่ำจำ้งตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงตำม ม.70(3)(ข)

• กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัควำมมัน่คงของชำติตำม ม.70(3)(ฉ)

4. งำนจำ้งออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสรำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

• กรณีทีม่ีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัควำมมัน่คงของชำติตำม ม.82(3)
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ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 20

“การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้งในครัง้เดียวกันเพือ่ใหว้ธีิการซ้ือหรือจา้งหรือ

อ านาจในการสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป 

จะกระท ามไิด ้

กรณใีดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง

ใหพ้จิารณาถงึวัตถุประสงคใ์นการซ้ือหรือจา้งครัง้นัน้ 

และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นส าคัญ
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แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 20

การจะพจิารณาว่าเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพจิารณาจากหลกัเกณฑ์
ดงันี ้กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ในคร้ังเดยีวกนัออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มี
เหตุผลความจ าเป็น ท าให้

(1) วธีิการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป เช่น วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้างซ่ึงจะต้อง
ด าเนินการโดยการเชิญชวนทัว่ไปแล้วไปด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ 

(2) อ านาจในการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป เช่น แบ่งวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้างแล้ว 
วธีิการซ้ือหรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยงัคงเป็นวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปอยู่ แต่อ านาจส่ังซ้ือ
หรือส่ังจ้าง ในแต่ละคร้ังเปลีย่นจากผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปช้ันหน่ึง มาเป็นของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

กองการพสัดุภาครัฐ



ทั้งนี ้การแบ่งวงเงนิในการซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดยีวกนัออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงมี
ผลท าให้การซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไปนี ้หรือมีผลท าให้อ านาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง
เปลีย่นแปลงไปนี ้จะต้องพจิารณาในขณะทีเ่ร่ิมด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง มิใช่พจิารณา
จากผลของการด าเนินการ

(3) ค าว่า “ในคร้ังเดยีวกนั” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหน่ึง น้ัน มุ่งหมายถึง 
การจัดหาพสัดุควรจะจัดซ้ือหรือจัดจ้างคร้ังเดยีว ดงัน้ัน กรณีการได้รับอนุมตัจิัดสรร
เงนิงบประมาณในคร้ังเดยีวกนั หากไม่มเีหตุผลประการใดทีท่ าให้หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถด าเนินการในคร้ังเดยีวกนัได้แล้ว

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังเดยีวกนั หากหน่วยงานของรัฐ
ได้แยกการด าเนินการจนมผีลท าให้วธีิการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป หรือเพ่ือให้อ านาจ
ส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปลีย่นแปลงไป กรณีจะเป็นการด าเนินการทีไ่ม่ชอบด้วยระเบียบฯ 

แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 14,070,000 บาท ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย 2 กจิกรรม คือ 

(๑)  การซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ (งานซ้ือ) เป็นเงนิทั้งหมด 8,180,000 บาท 
(๒) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (งานจ้าง) เป็นเงิน 5,890,000 บาท

หน่วยงานจึงขอหารือว่า จากวงเงินงบประมาณ จ านวน 14,070,000 บาท 
หน่วยงานจะจัดหาแยกเป็น 2 รายการ ภายใต้งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
8,180,000 บาท และภายใต้วงเงนิงบลงทุนจัดหาประเภททีด่นิส่ิงก่อสร้าง 
(ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร) จ านวน 5,890,000 บาท และได้หรือไม่ การจัดหาแยก
ในลกัษณะนี ้จะเข้าข่ายเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างตามระเบียบหรือไม่ 

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน
กองการพสัดุภาครัฐ
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แนววนิิจฉัย

หากปรากฏข้อเทจ็จริงตามที่หน่วยงานแจ้งมาว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 14,070,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 2 กจิกรรม คือ จัดหาครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 
เป็นเงิน 8,180,000 บาท และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจ านวน 5,890,000 บาท ซ่ึงเป็น
การจัดซ้ือและจัดจ้างภายใต้งบลงทุนประเภททีด่นิและส่ิงก่อสร้าง จึงเป็นการจัดซ้ือจัดจ้าง
ต่างประเภทกนั 

กรณีนี ้จึงไม่เป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างตามความหมายของระเบียบฯ 
ข้อ ๒๐ วรรคหน่ึง แต่อย่างใด และสามารถแยกจัดหาเป็นสองประเภทตามความประสงค์
ดงักล่าวได้

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21)

⚫ ในการซ้ือหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือ
หรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
⚫ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างกไ็ด้
⚫ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนด
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

กองการพสัดุภาครัฐ
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หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

➢ กำรพิจำรณำคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีประกำศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีคดัเลือก 

ใหค้ ำนึงถงึประโยชนส์ำธำรณะและวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำน

➢ ค ำนึงถงึเกณฑร์ำคำ และ เกณฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ดงันี้

1. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอำยุกำรใชง้ำน

2. มำตรฐำนสินคำ้หรือบริกำร

3. บริกำรหลงัขำย

4. พสัดุที่รฐัตอ้งกำรส่งเสริมหรือสนบัสนุน

5. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูป้ระกอบกำร

6. ขอ้เสนอดำ้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน

7. เกณฑอ่ื์นท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

➢ กรณตีาม 4. ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อยา่งนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีส่รา้งนวัตกรรมหรือพสัดุทีอ่นุรักษ์พลงังานหรือสิ่งแวดลอ้ม

มำตรำ 

65
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32

Specification

วตัถุ

ประสงค์

เทคนิค
คุณภำพ

หา้ม ก าหนดใกลเ้คียงยีห่อ้ใด

ยีห่อ้หนึง่ หรือของผูข้ายรายใด

รายหนึง่โดยเฉพาะ

เวน้แต่ มยีีห่อ้เดียว หรือตอ้งใช้

อะไหล่ของยีห่อ้ใด ใหร้ะบุยีห่อ้นัน้

ได้

หลกัเกณฑที์ต่อ้งค ำนงึถงึ

กำรก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะของพสัดุ (ตำม พ.ร.บ. มำตรำ 9) 



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

33

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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o รำยงำนขอซ้ือ หรือขอจำ้ง

ระเบยีบฯ ขอ้ 22 อย่ำงนอ้ยตอ้งมีรำยกำร ดงันี้

1

2

3

4

5

6

7

8

เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจำ้ง 

ขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะของพสัดุ หรือแบบรูป

รำยกำรงำนก่อสรำ้งท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง แลว้แต่กรณี

รำคำกลำงของพสัดุที่จะซ้ือหรือจำ้ง 

วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมำณ ถำ้ไม่มีวงเงินดงักล่ำว

ใหร้ะบุวงเงิน ที่ประมำณว่ำจะซ้ือหรือจำ้งในครั้งนั้น

ก ำหนดเวลำที่ตอ้งกำรใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้ำนนั้นแลว้เสร็จ 

วิธีที่จะซ้ือหรือจำ้งและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจำ้งโดยวิธีนั้น 

หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำคดัเลือกขอ้เสนอ

ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น กำรขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง กำรออกประกำศและเอกสำรเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน

34



กรณีไม่อำจท ำรำยงำนตำมปกติได ้ไดแ้ก่ 

กำรซ้ือหรือจำ้งกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมำจำกเกิดเหตุกำรณ ์ที่ไม่อำจคำดหมำย

ไดต้ำมมำตรำ 56 วรรคหนึง่ (1)(ค)

หรือกรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน

ตำมควำมในมำตรำ 56 วรรคหนึง่ (2)(ง)

หรือกรณีกำรซ้ือหรือจำ้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ยตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตำม

ควำมในมำตรำ 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อำจท ำรำยงำนตำมปกติได้

ใหเ้จำ้หนำ้ที่ หรือผูที้่รบัผิดชอบในกำรปฏิบติังำนนั้น        

จะท ำรำยงำน ตำมวรรคหนึง่

เฉพำะรำยกำรที่เห็นว่ำจ ำเป็นก็ได้

2

3

กฎกระทรวง ก ำหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท

วิธีปฏิบติั

1

ขอ้ยกเวน้
ระเบียบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 22 วรรคสอง
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(1) คณะกรรมกำรพจิำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

(2) คณะกรรมกำรพจิำรณำผลกำรสอบรำคำ 

(3) คณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้งโดยวิธีคดัเลือก 

(4) คณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(5) คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุ 

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้ง ขอ้ 25

➢ ระเบยีบฯ ขอ้ 25 กำรซ้ือหรือจำ้งแต่ละครั้ง ใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรฐั แต่งตั้ง 

“คณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้ง” เพือ่ปฏิบติักำรตำมระเบียบนี้  พรอ้มกบัก ำหนดระยะเวลำ

ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร แลว้แต่กรณี คือ 

ใหค้ณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้งแต่ละคณะ 

รำยงำนผลกำรพจิำรณำต่อหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั 

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ถำ้มีเหตุที่ท ำใหก้ำรรำยงำนล่ำชำ้ ใหเ้สนอหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั

พิจำรณำขยำยเวลำใหต้ำมควำมจ ำเป็น

กำรรำยงำนผล

ของ

คณะกรรมกำร
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➢ ประธาน 1 คน
➢ กรรมการอย่างน้อย 2 คน
แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืน โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั

ในกรณจี าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็น
บุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ข้อ 26)
กองการพสัดุภาครัฐ
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ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม  การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27)

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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o วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

วิธีประกำศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพำะ  

เจำะจง

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบกำร

ทัว่ไป ที่มีคุณสมบติัตรง      

ตำมเงือ่นไขที่ก ำหนด

เขำ้ยืน่ขอ้เสนอ

(ม.55(1))

เชิญชวนเฉพำะผูป้ระกอบกำรท่ีมี

คุณสมบติัตรงตำมที่ก ำหนด

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 รำย 

ใหเ้ขำ้ยืน่ขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบกำรท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตำมก ำหนดนอ้ยกว่ำ 3 รำย

(ม.55(2))

หน่วยงำนภำครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบกำรท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตำมท่ีก ำหนด

รำยใดรำยหนึง่

ใหเ้ขำ้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขำ้มำ

เจรจำต่อรองรำคำกบั

หน่วยงำนของรฐัโดยตรง

(ม.55(3))
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ผูค้ำ้

กรอกขอ้มูลสินคำ้

- รหสัสินคำ้ 

(UNSPSC)

- คุณสมบติั

Market

หน่วยงำนของรฐั

ก ำหนดสินคำ้

- คุณสมบติัสินคำ้

- จ ำนวน

ก ำหนดคุณสมบติัผูค้ำ้

(ตำมตวัอย่ำง)

เสนอรำคำตำมวนัเวลำ

ท่ีก ำหนดผ่ำนระบบ e-GP

• ไม่เกิน 5 ลำ้นบำท 

ใหเ้สนอรำคำครั้งเดียว

• เกิน 5 ลำ้นบำท เสนอ

รำคำไดห้ลำยครั้งภำยใน 

30 นำที

ประกำศข้ึนเว็บไซต์

ผูค้ำ้ฯ

ที่

สนใจ

แผนผงั e - market

งำนพสัดุ วนัรุ่งข้ึนตรวจสอบเอกสำรเสนอรำคำแลว้เสนอ หวัหนำ้หน่วยงำน 

ประกำศผลผูช้นะกำรเสนอรำคำ

2

4

e-Catalog

ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 

กรมบญัชีกลำง (ระบบ e-GP)

จะส่งประกำศไปยงัผูค้ำ้ท่ีลงทะเบียน

ไวต้ำมประเภทสินคำ้ท่ีประกำศซ้ือ

3

41
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ผูค้ำ้ฯ

ร่ำงประกำศ

ประกวดรำคำ ฯ

จดัท ำ

ผูป้ระกอบกำร

เผยแพร่

ประกำศ

ประกวดรำคำฯ

หน่วยงำนของรฐั

พจิำรณำผล

ประกำศผล

ผูช้นะรำคำ

แผนผงั e-Bidding

หน่วยงำน

ของรฐั

กำรวิจำรณ์ ร่ำงประกำศและเอกสำรประกำศ ขอบเขตของงำน

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลำ้น จะใหวิ้จำรณห์รือไม่ก็ได้

✓วงเงินเกิน 5 ลำ้นข้ึนไป  ตอ้งใหวิ้จำรณ์

1

2

3

6

ดำวนโ์หลดเอกสำร

(กรณีขำยเอกสำร ตอ้งซ้ือ

เอกสำรประกวดรำคำก่อน

จึงจะดำวนโ์หลดได)้

วงเงินเกิน 5 ลำ้น ตอ้งวำง

หลกัประกนักำรเสนอรำคำ
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วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding)

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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หวัหน้าหน่วยงานของรฐั

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพ่ือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

➢ วงเงินเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงาน
ของรัฐทีจ่ะให้มกีารเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้
➢ วงเงินเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ
รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอ

ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

การรับฟัง
ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

มีผู้เสนอ
ความคดิเห็น

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นฯ

(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
มีความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตวั

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (2)
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่จ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ
หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เม่ือด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดท า
รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ทีแ่ก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ
หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปรับปรุง 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

กรณมีผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (3) 
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-กรณมีผู้ีมคีวามคดิเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกบัผู้มหีน้าทีรั่บผดิชอบร่างของเขต
ของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
พจิารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่

ปรับปรุง



ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

วงเงินทีจ่ัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัท าเอกสาร

เพ่ือย่ืนข้อเสนอด้วย)

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ

เกนิ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วนัท าการ

เกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วนัท าการ

เกนิ 50,000,000 บาท ขึน้ไป ไม่น้อยกว่า 20 วนัท าการ

กองการพสัดุภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบด้วย
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เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ ด าเนินการดงันี้

(๑) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย
ผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา
ต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี หรือพจิารณาการน าเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
หรือเอกสารหรือรายละเอยีดที่ก าหนดให้จัดส่งในภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้ว
คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มคุีณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทีม่รีายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55)
กองการพสัดุภาครัฐ
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55)

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกไ็ด้ 
แต่จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอเปลีย่นแปลงสาระส าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหากคณะกรรมการ
เห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐได้
ก าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

ในกรณีทีผู้่ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนด  ในส่วนทีม่ิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกดิการได้เปรียบ
เสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายน้ัน

กองการพสัดุภาครัฐ
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(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอทีถู่กต้อง และ
พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ทีเ่สนอราคาต า่สุด หรือได้คะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณทีีผู้่ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารประกวดราคา 
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามล าดับ แล้วแต่กรณี

กองการพสัดุภาครัฐ
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(4) จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้
ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

(ก) รายการพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
(ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทุกราย
(ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอทีผ่่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืน

ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา   

กองการพสัดุภาครัฐ
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เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มผู้ีย่ืนข้อเสนอเพยีง
รายเดยีวหรือมผู้ีย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน 
แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคา
กบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน และจัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์(ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีไม่มผู้ีเสนอราคาหรือมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลิกและ
ด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้ว
เห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ด าเนินการ
ซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคัดเลือกหรือ
วธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

หน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์(ต่อ) กองการพสัดุภาครัฐ
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เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลือก

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมือโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญเป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและ
ผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

(ค) มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมัน่คง
ของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(ซ) กรณอ่ืีนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซ้ือหรือจ้าง โดยวิธีคดัเลือก
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- เมือ่หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัใหค้วำมเห็นชอบ

รำยงำนขอซ้ือหรือขอจำ้งตำมขอ้ 22 แลว้ 

ใหค้ณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้งโดยวิธีคดัเลือก 

ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้

วิธีคดัเลือก 



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

➢ จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้า
ย่ืนข้อเสนอ และจัดท าบญัชีรายช่ือผู้ประกอบการทีเ่ชิญชวน

➢ การย่ืนซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และย่ืนโดยตรงกบั
หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานที่ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

➢ หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการได้มีหนังสือ
เชิญชวนเท่าน้ัน พร้อมจัดท าบญัชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ                                              

➢ เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุ
ตัวอย่างตามเง่ือนไขทีก่ าหนดเพิม่เติม 

➢ เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ คกก.เปิดซองข้อเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคน
ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)

➢ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอราคา ทีถู่กต้องตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวน และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามทีก่ าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
ผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณรีายทีค่ดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปตามล าดับ

➢ จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

58



59

วิธีเฉพำะเจำะจง 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง
ไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้

(ง) มคีวามจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาติพบิัตภัิยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติม 
โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง           

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เงือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

พ.ร.บ. มำตรำ 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 78

เมือ่หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัใหค้วำมเห็นชอบรำยงำนขอซ้ือขอจำ้ง

ตำมขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้งโดยวิธี

เฉพำะเจำะจง ด ำเนนิกำรดงัต่อไปนี้

(1) จดัท ำหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบกำรทีม่ีคุณสมบติัตรงตำม

เงือ่นไขทีห่น่วยงำนของรฐัก ำหนดรำยใดรำยหนึง่ใหเ้ขำ้ยืน่ขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขำ้มำเจรจำต่อรองรำคำ โดยใหด้ ำเนนิกำรดงัต่อไปนี้

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกำศเชิญ

ชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บักำร

คดัเลือก

ขอ้ 78 (ก) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึง่ (2) (ก)

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบกำรท่ีมีอำชีพขำยหรือรบัจำ้งนั้นโดยตรงหรือจำก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอในกำรซ้ือหรือจำ้งโดยวิธีประกำศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถำ้มี) ใหม้ำยืน่เสนอรำคำ

- ทั้งนี้  หำกเห็นว่ำผูป้ระกอบกำรรำยท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจำ้งเสนอ

รำคำสูงกว่ำรำคำในทอ้งตลำด หรือรำคำท่ีประมำณได ้หรือรำคำท่ี

คณะกรรมกำรเห็นสมควร ใหต่้อรองรำคำลงเท่ำท่ีจะท ำได้
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เงือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

พ.ร.บ. มำตรำ 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 78

(ค) มีผูป้ระกอบกำรทีม่ีคุณสมบติั

โดยตรงเพียงรำยเดียว หรือ

ผูป้ระกอบกำร  ซ่ึงเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย

หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริกำรโดยชอบดว้ย

กฎหมำยเพียงรำยเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอ่ืนทีจ่ะใชท้ดแทนได้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ค) (ง) 

o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบกำรที่มีอำชีพขำยหรือรบัจำ้ง

นั้นโดยตรงมำยืน่เสนอรำคำ

o หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้นยงัสูงกว่ำรำคำ

ในทอ้งถิน่ หรือรำคำที่ประมำณได ้หรือรำคำที่

คณะกรรมกำรเห็นสมควร ใหต่้อรองรำคำลง

เท่ำที่จะท ำได้

(ง) มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชพ้สัดุ

โดยฉุกเฉินเนือ่งจำกเกิดอุบติัภยั

หรือภยัธรรมชำติ และกำรจดัซ้ือจัด

จำ้งโดยวิธีประกำศเชิญชวนทัว่ไปหรือ

วิธีคดัเลือกอำจก่อใหเ้กิดควำมล่ำชำ้

และอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย

รำ้ยแรง
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เงือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง

พ.ร.บ. มำตรำ 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 78

(จ) เป็นพสัดุท่ีเกีย่วพนักบัพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจำ้งไวก่้อนแลว้ และมีควำม

จ ำเป็นตอ้งจัดซ้ือจัดจำ้งเพิม่เติม

โดยมูลค่ำของพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจำ้ง

เพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่ำพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจำ้งไวก่้อนแลว้

ขอ้ 78 (ค) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึง่ (2) (จ)

-ใหเ้จรจำกบัผูป้ระกอบกำรรำยเดิมตำมสญัญำหรือขอ้ตกลง

ซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลำส่งมอบ

- เพือ่ขอใหม้ีกำรซ้ือหรือจำ้งตำมรำยละเอียด และรำคำท่ีต ำ่กว่ำ

หรือรำคำเดิมภำยใตเ้งื่อนไขท่ีดีกว่ำหรือเงื่อนไขเดิม โดยค ำนึง

ถึงรำคำต่อหน่วยตำมสญัญำเดิม (ถำ้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงำนของรฐั

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขำยทอดตลำด

โดยหน่วยงำนของรฐั องคก์ำร

ระหว่ำงประเทศ หรือหน่วยงำน

ของต่ำงประเทศ

ขอ้ 78 (ง) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ใหด้ ำเนินกำร

โดยวิธีเจรจำตกลงรำคำ

(ช) ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรำ้ง

ท่ีจ ำเป็นตอ้งซ้ือเฉพำะแห่ง

ขอ้ 78 (จ) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึง่ (2) (ช) ใหเ้ชิญ

เจำ้ของท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรำ้งโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำ

รำคำท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่ำรำคำในทอ้งตลำด หรือรำคำท่ี

คณะกรรมกำรเห็นสมควร ใหต่้อรองรำคำลงเท่ำท่ีจะท ำได้



64

เงือนไขวิธี

เฉพำะเจำะจง

พ.ร.บ. มำตรำ 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 78

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีก ำหนด        

ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  ก ำหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งกำรส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก ำหนดวิธีกำร

จดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันำดำ้นกำรเกษตร

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและผูด้ว้ยโอกำส

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมกำรวิจยัและพฒันำหรือกำรใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำ

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนและทรพัยำกรธรรมชำติ

(2) จดัท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ โดยใหน้ ำควำมในขอ้ 55 (4) มำใช้

บงัคบัโดยอนุโลม



กำรด ำเนนิกำรโดยวิธีตกลงรำคำ (1)

65

วิธีเฉพำะเจำะจงตำมมำตรำ 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท

ประกอบระเบยีบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่

เจำ้หนำ้ที่

หวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่

หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั

รำยงำนขอซ้ือขอจำ้ง

(ขอ้ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพสัดุ

ซ้ือ/จำ้ง

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24)

คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุ/

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบำท)

ผูป้ระกอบกำร

2



ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ข้อ 79

66



Company Logo
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ขอ้ยกเวน้

วิธีกำร

✓ กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน

✓ ไม่ไดค้ำดหมำยไวก่้อน

✓ ด ำเนนิกำรตำมปกติไม่ทนั

➢ เจำ้หนำ้ที ่หรือ ผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำรไปก่อน

➢ รำยงำนขอควำมเห็นชอบหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั

➢ เมือ่ไดร้บัควำมเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ำรำยงำนดงักล่ำว

เป็นหลกัฐำนกำรตรวจรบั

กำรด ำเนินงำนโดยวิธีตกลงรำคำ 

(2)

วิธีเฉพำะเจำะจงตำมมำตรำ 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท

ประกอบระเบยีบกระทรวงกำรคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง



ตำมพระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และกำรบริหำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560

o กำรบริหำรสญัญำ

o กำรตรวจรบัพสัดุ

69



o พ.ร.บ. หมวด 9 มำตรำ 93-99

กำรท ำสญัญำ

o ระเบยีบฯ หมวด 5 ขอ้ 161-174



กำรท ำสญัญำ

• กำรลงนำมในสญัญำ

o เป็นอ ำนำจของหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐั 

o จะกระท ำไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลำอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตำม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีกำรอุทธรณแ์ต่คณะกรรมกำรพิจำรณำ

อุทธรณใ์หด้ ำเนินกำรต่อไปได้

• เวน้แต่ กำรจดัซ้ือจดัจำ้งที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำม 

ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพำะเจำะจง หรือกรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ย

ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตำม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มำตรำ 66 วรรคสอง

o ระเบียบฯ ขอ้ 161



o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนำมในสญัญำได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์

72



o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนำมในสญัญำได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์

73



กำรท ำสญัญำ

➢ กำรท ำสญัญำตอ้งท ำตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด

โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนอยักำรสูงสุด

➢ จ ำเป็นตอ้งมีขอ้ควำมหรือรำยกำรแตกต่ำงจำกแบบที่ก ำหนด และ

ไม่ท ำใหห้น่วยงำนของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท ำได ้ เวน้แต่เห็นว่ำจะ

เสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอใหส่้งส ำนกังำนอยักำรสูงสุดพิจำรณำก่อน

➢ ไม่ท ำตำมแบบและจ ำเป็นตอ้งร่ำงใหม่ ใหส่้งส ำนกังำนอยักำรสูงสุด

พิจำรณำก่อน  เวน้แต่กำรท ำสญัญำตำมแบบท่ีเคยผ่ำนกำรพิจำรณำ

ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุดมำแลว้

➢ จ ำเป็นตอ้งท ำเป็นภำษำต่ำงประเทศ ใหท้ ำเป็น

• ภำษำองักฤษ และตอ้งจดัท ำสรุปสำระส ำคญัเป็นภำษำไทย

• เวน้แต่ท ำสญัญำตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด

มำตรำ 

93
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1. เตม็รูป (ม. 93)
1.1 ท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด
1.2 มีข้อความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกมุ                  
1.3 ร่างใหม่

2. ลดรูป (ม. 96 ว.1) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง)

3. ไม่มีรูป (ม.96 ว.2)

รูปแบบของสัญญา

สง่ สนง.

อยัการสงูสดุ

พิจารณา
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัที่ปรึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ

15. สัญญาจ้างท าของ 77



หลกัการ 
❑ สัญญามีผลนับตั้งแต่วนัทีคู่่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น 
❑ คู่สัญญามีข้อตกลงก าหนดเง่ือนไขกนัไว้ในสัญญาเป็น
อย่างอ่ืน

ผลของสัญญา

78



กำรจำ้งช่วง

➢ หำ้มไปจำ้งช่วงไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน

➢ เวน้แต่ กำรจำ้งช่วงบำงส่วนทีไ่ดร้บัอนุญำต

➢ ฝ่ำฝืนปรบัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของวงเงินของงำน

ทีจ่ำ้งช่วง

คู่สญัญำ

จำ้งช่วง

จำ้งช่วง

มำตรำ 

95

79



กำรท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

(1)กำรจดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีคดัเลือก ตำม ม.56(1)(ค)

กำรจดัซ้ือจดัจำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือ

กำรจำ้งที่ปรึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจงตำม ม.70(3)(ข)

(2) กำรจดัซ้ือจดัจำ้งจำกหน่วยงำนภำครฐั

(3) คู่สญัญำส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัถดัจำกวนัท ำขอ้ตกลง

(4) กำรเช่ำ ซ่ึงผูเ้ช่ำไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจำกค่ำเช่ำ

(5) กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด

❑ ในกรณีที่กำรจดัซ้ือจดัจำ้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะไม่ท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

แต่ตอ้งมีหลกัฐำนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

มำตรำ 

96
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o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เร่ือง กำรจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ (ฉ.1)

81



o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เร่ือง กำรจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2)

82
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o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เร่ือง กำรจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

83



84

o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เร่ือง กำรจดัท ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

84



1

2

3

กำรก ำหนดอตัรำค่ำปรบัในสญัญำ
ขอ้ 

162
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• วัตถุประสงค์ เพ่ือให้งานที่จ้างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการของ
การก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพ่ือให้
ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง  
การก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดน้ัน จึงต้องก าหนดให้สัมพันธ์กันระหว่างงวดงาน
กบังวดเงนิ 

• กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงาน
และจ่ายเงินข้ามงวดได้ เ ว้นแต่  ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของ
การก่อสร้างงานที่ส่งมอบน้ัน เป็นอสิระไม่เกีย่วข้องกับงานในงวดก่อนหน้าน้ัน  
และมีการก าหนดไว้ในสัญญาว่าสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

86



87

หลกัประกนัสญัญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์
ลงวนัทีท่ี่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ัน
ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน
5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย

กองการพสัดุภาครัฐ
ขอ้ 

167

87



มูลค่าหลกัประกนัสญัญา

 ร้อยละ 5 ของราคาพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
เว้นแต่ การจัดหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5  แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

*  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั

ขอ้ 

168

ขอ้ 

169
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89

การคืนหลกัประกนัสญัญา

ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค า้ประกนัโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญาพ้นข้อผูกพนั
ตามสัญญาแล้ว

หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือ
บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีีผู้่ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค า้ประกนัให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณย์ี
ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือ
บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ผู้ค า้ประกนัทราบด้วย

ขอ้ 

170
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o ถำ้หลกัประกนัสญัญำท่ีคู่สญัญำน ำมำมอบไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนั

กำรปฏิบติัตำมสญัญำลดลง หรือเสือ่มค่ำลง หรือมีอำยุไม่ครอบคลุม

ถึงควำมรบัผิดของคู่สญัญำตลอดอำยุสญัญำ ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดๆ 

ก็ตำม รวมถึงส่งมอบงำนล่ำชำ้เป็นเหตุใหร้ะยะเวลำแลว้เสร็จหรือ

วนัครบก ำหนดควำมรบัผิดในควำมช ำรุดบกพร่องตำมสญัญำ

เปลีย่นแปลงไป

กรณีมีเหตุทีท่ ำใหห้ลกัประกนัสญัญำเปลีย่นแปลงไป

o กรณีแกไ้ขสญัญำและมีผลท ำใหว้งเงินตำมสญัญำเปลี่ยนแปลง

ไปจำกเดิม โดยมีวงเงินเพิม่ข้ึน 

o ใหคู่้สญัญำน ำหลกัประกนัสญัญำมำวำงเท่ำกบัวงเงิน

หลกัประกนัสญัญำที่ไดเ้พิม่ข้ึน 

o คู่สญัญำตอ้งหำหลกัประกนัใหม่หรือหลกัประกนัเพิม่เติมใหม้ีจ ำนวนครบถว้นตำมมูลค่ำที่

ก ำหนดในสญัญำมำมอบใหภ้ำยในระยะเวลำที่หน่วยงำนของรฐัก ำหนด 

ขอ้ 

171
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หลกัประกนักำรรบัเงินล่วงหนำ้ขอ้ 

172

o หลกัประกนักำรรบัเงินล่วงหนำ้

o ตำมขอ้ 91 วรรคสอง (กำรจ่ำยค่ำพสัดุล่วงหนำ้)

o ตำมขอ้ 130 วรรคหนึง่ (กำรจ่ำยค่ำจำ้งที่ปรึกษำล่วงหนำ้)

➢ เมือ่หน่วยงำนของรฐัไดห้กัเงินท่ีจะจ่ำยแต่ละครั้ง

ที่จะใชคื้นเงินล่วงหนำ้ที่คู่สญัญำไดร้บัไปเป็นจ ำนวน

เท่ำใดแลว้ หรือน ำหลกัประกนัมำวำงเท่ำกบัมูลค่ำ

ของเงินท่ีตอ้งหกั

ล่วงห
น้า

หกั
คืน

o คู่สญัญำสำมำรถขอคืนหลกัประกนักำรรบัเงินล่วงหนำ้แต่บำงส่วนได ้

o ทั้งนี้  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสำรเชิญชวนและในสญัญำดว้ย
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หลกัประกนัผลงำนในกำรจำ้งก่อสรำ้ง

o ในกำรจำ้งงำนก่อสรำ้งที่หน่วยงำนของรฐั

ก ำหนดแบ่งกำรช ำระเงินค่ำจำ้งออกเป็นงวด

และมีควำมประสงคใ์หม้ีกำรหกัเงินประกนั

ผลงำนในแต่ละงวด

➢ ใหก้ ำหนดกำรหกัเงินตำมอตัรำที่หน่วยงำนของรฐัก ำหนดของเงิน

ที่ตอ้งจ่ำยในงวดนั้นเพือ่เป็นหลกัประกนั

➢ ในกรณีที่เงินประกนัผลงำนถูกหกัไวแ้ลว้เป็นจ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำอตัรำ

ที่หน่วยงำนของรฐัก ำหนด คู่สญัญำมีสิทธิที่จะขอเงินประกนัผลงำนคืน 

โดยคู่สญัญำจะตอ้งน ำหนงัสือค ้ ำประกนัของธนำคำร หรือหนงัสือ

ค ้ ำประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนำคำรภำยในประเทศมำค ้ ำประกนั

แทนกำรหกัเงิน โดยมีอำยุกำรค ้ ำประกนัตำมที่ผูว่้ำจำ้งจะก ำหนดได้

ขอ้ 

173
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กำรแกไ้ขสญัญำ

▪ สญัญำทีล่งนำมแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่

o แกต้ามความเห็นส านักงานอัยการสงูสุด

o จ าเป็น ไม่ท าใหเ้สียประโยชน ์

o เพือ่ประโยชนแ์ก่หน่วยงาน หรือ

– ประโยชนส์าธารณะ

o กรณอืี่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

กำรแกไ้ขสญัญำทีเ่ห็นว่ำจะมีปัญหำในทำงเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งส ำนกังำนอยักำรสูงสุดพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบก่อน

มำตรำ 
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o กำรแกไ้ขสญัญำหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย

ว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง

o หำกจ ำเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลำ

กำรส่งมอบหรือขยำยเวลำในกำรท ำงำนใหต้กลงไปพรอ้มกนั

กำรแกไ้ขสญัญำ

o กำรแกไ้ขสญัญำหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน ผูม้ีอ ำนำจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จำ้ง

เดิมเป็นผูอ้นุมติั

o กำรแกไ้ขสญัญำหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอ ำนำจอนุมติั

สัง่ซ้ือสัง่จำ้งเปลีย่นไป ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย

มำตรำ 

97
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o ตอ้งอยู่ภำยในขอบข่ำยแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญำหรือขอ้ตกลงนั้น

o ก่อนแกไ้ขสญัญำหรือขอ้ตกลง หน่วยงำนของรฐัจะตอ้งพิจำรณำเปรียบเทียบ

กำรแกไ้ขสญัญำหรือขอ้ตกลง

คุณภำพของพสัดุ 

รำยละเอียดของงำน 

o ในกรณีท่ีเป็นกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีเกีย่วกบัควำมมัน่คงแข็งแรง หรืองำนเทคนิคเฉพำะอย่ำง 

จะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกวิศวกร สถำปนกิและวิศวกรผูช้ ำนำญกำร หรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง

รบัผิดชอบหรือสำมำรถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพำะ แบบและรำยกำรของงำนก่อสรำ้ง  หรือ

งำนเทคนิคเฉพำะอย่ำงนั้น แลว้แต่กรณีดว้ย 

o เมือ่ผูมี้อ ำนำจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จำ้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติักำรแกไ้ขสญัญำหรือขอ้ตกลง

แลว้ ใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรฐัเป็นผูล้งนำมในสญัญำหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น 

รำคำของพสัดุหรืองำนตำมสญัญำหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุทีจ่ะท ำกำรแกไ้ข

ขอ้ 

165
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o พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105

กำรบริหำรสญัญำ

และกำรตรวจรบัพสัดุ

o ระเบียบฯ หมวด 6 ขอ้ 175-189
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กำรบริหำรสญัญำและกำรตรวจรบัพสัดุ

➢ กำรด ำเนินกำรตำมสญัญำหรือขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอ ำนำจแต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุ  เพือ่รบัผิดชอบในกำร

บริหำร 

สญัญำหรือขอ้ตกลงและ

กำรตรวจรบัพสัดุ

• กำรจดัซ้ือจดัจำ้งวงเงิน

เล็กนอ้ย 

จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใด

เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได้

o ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับ

การจัดซ้ือจัดจา้ง หรือการบริหารพสัดุ

o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

มำตรำ 

100
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กำรตรวจรบัพสัดุ
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คณะกรรมกำร

ตรวจรบัพสัดุ

(กำรซ้ือหรือจำ้งทัว่ไป)
• พ.ร.บ. มำตรำ 61

• ระเบยีบฯ ขอ้ 25 (5)

คณะกรรมกำร

ตรวจรบัพสัดุ

ในงำนจำ้งที่ปรึกษำ
• พ.ร.บ. มำตรำ 74

• ระเบยีบฯ ขอ้ 105 (4)

คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุ

ในงำนจำ้งออกแบบหรือ

ควบคุมงำนก่อสรำ้ง

• พ.ร.บ. มำตรำ 89

• ระเบยีบฯ ขอ้ 141 (5)

องคป์ระกอบ

• ประธำน 1 คน

• กรรมกำรอย่ำงนอ้ย 2 คน

• ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำน

รำชกำร พนกังำนมหำวิทยำลยั 

พนกังำนของรฐั หรือพนกังำนของ

หน่วยงำนของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่ำงอืน่

• โดยใหค้ ำนงึถงึ ลกัษณะหนำ้ที่และ

ควำมรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้ง

เป็นส ำคญั

• กรณีจ ำเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ จะ

แต่งตั้งบุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมกำร

ดว้ยก็ได ้แต่จ ำนวนตอ้งไม่มำกกว่ำ

กรรมกำรตำมวรรคหนึง่

• ควรแต่งตั้งผูช้ ำนำญกำรหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมกำรดว้ย

(ระเบยีบฯ ขอ้ 26)

• ประธำน 1 คน

• กรรมกำรอย่ำงนอ้ย 4 คน

• ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำน

รำชกำร พนกังำนมหำวิทยำลยั 

พนกังำนของรฐั หรือพนกังำนของ

หน่วยงำนของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่ำงอืน่

• โดยใหค้ ำนงึถงึ ลกัษณะหนำ้ที่และ
ควำมรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้งเป็น

ส ำคญั

• กรณีใชเ้งินที่ กค. กูจ้ำก ตปท. ตอ้งมี

ผูแ้ทน สบน. ร่วมดว้ย

• กรณีจ ำเป็นหรือเพือ่ประโยชน ์จะ

แต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมกำรดว้ยก็

ได ้แต่จ ำนวนตอ้งไม่มำกกว่ำกรรมกำร

ตำมวรรคหนึง่

• ควรแต่งตั้งผูช้ ำนำญกำรหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมกำรดว้ย

(ระเบยีบฯ ขอ้ 106)

• ประธำน 1 คน

• กรรมกำรอย่ำงนอ้ย 2 คน

• ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำน

รำชกำร พนกังำนมหำวิทยำลยั 

พนกังำนของรฐั หรือพนกังำนของ

หน่วยงำนของรฐัทีเ่รียกชื่ออยำ่งอืน่

• โดยใหค้ ำนงึถงึ ลกัษณะหนำ้ที่และ

ควำมรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บั

แต่งตั้งเป็นส ำคญั

• จำกแต่งตั้งผูช้ ำนำญกำรหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก

ร่วมเป็นกรรมกำรก็ได ้

(ระเบยีบฯ ขอ้ 142)
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(1) ตรวจรบัพสัดุ 

- ณ ที่ท ำกำรของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถำนที่ซ่ึงก ำหนดไวใ้นสญัญำหรือขอ้ตกลง 

- ณ สถำนที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสญัญำหรือขอ้ตกลง จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจำก

หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัก่อน

(2) ตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตำมหลกัฐำนที่ตกลงกนัไว ้ส ำหรบักรณีที่มี

กำรทดลอง หรือตรวจสอบในทำงเทคนิคหรือทำงวิทยำศำสตร ์จะเชิญ

ผูช้ ำนำญกำรหรือผูท้รงคุณวุฒิเกีย่วกบัพสัดุนั้นมำใหค้ ำปรึกษำ 

หรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถำนที่ของ

ผูช้ ำนำญกำรหรือผูท้รงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้

o ในกรณีจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถตรวจนบัเป็นจ ำนวนหน่วย

ทั้งหมดได ้ใหต้รวจรบัตำมหลกัวิชำกำรสถติิ 

หนำ้ทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนซ้ือหรืองำนจำ้ง 
ขอ้ 

175
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(3) ใหต้รวจรบัพสัดุในวนัที่ผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้งน ำพสัดุมำส่งและ

ใหด้ ำเนินกำรใหเ้สร็จส้ิน โดยเร็วที่สุด 

(4) เมือ่ตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ใหร้บัพสัดุไว ้และถอืว่ำผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้ง

ไดส่้งมอบพสัดุ ถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัที่ผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้งน ำพสัดุนั้นมำส่ง 

แลว้มอบแก่เจำ้หนำ้ที่พรอ้มกบัท ำใบตรวจรบั โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนอย่ำงนอ้ย 

2 ฉบบั มอบแก่ผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้ง 1 ฉบบั และเจำ้หนำ้ที่ 1 ฉบบั เพือ่ ด ำเนินกำร

เบกิจ่ำยเงินตำมระเบียบของหน่วยงำนของรฐัและรำยงำนใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรฐั

ทรำบ 

หนำ้ทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนซ้ือหรืองำนจำ้ง 

ขอ้ 

175

o ในกรณีที่เห็นว่ำพสัดุที่ส่งมอบ มีรำยละเอียด

ไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำหรือขอ้ตกลง

ใหร้ำยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัผ่ำนหวัหนำ้

เจำ้หนำ้ที่ เพือ่ทรำบและสัง่กำร
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(5) ในกรณีทีผู่ข้ำยหรือผูร้บัจำ้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ ำนวน

หรือส่งมอบครบจ ำนวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ถำ้สญัญำหรือขอ้ตกลงมิไดก้ ำหนดไว้

เป็นอย่ำงอ่ืน ใหต้รวจรบัไวเ้ฉพำะจ ำนวนทีถู่กตอ้ง โดยถอืปฏิบติัตำม (4) และใหรี้บรำยงำน

หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัผ่ำนหวัหนำ้เจำ้หนำ้ทีเ่พือ่แจง้ใหผู้ข้ำยหรือผูร้บัจำ้งทรำบภำยใน 

3 วนัท ำกำร นบัถดัจำกวนัตรวจพบ แต่ทั้งนี้  ไม่ตดัสิทธ์ิหน่วยงำนของรฐัทีจ่ะปรบัผูข้ำย

หรือผูร้บัจำ้งในจ ำนวนทีส่่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนั้น

(6) กำรตรวจรบัพสัดุทีป่ระกอบกนัเป็นชดุหรือหน่วย ถำ้ขำดส่วนประกอบอย่ำงใด

อย่ำงหนึง่ไปแลว้จะไม่สำมำรถใชก้ำรไดโ้ดยสมบูรณ ์ใหถ้อืว่ำผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้งยงัมิได้

ส่งมอบพสัดุนั้น และโดยปกติใหรี้บรำยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัเพือ่แจง้ใหผู้ข้ำย

หรือผูร้บัจำ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัถดัจำกวนัทีต่รวจพบ

(7) ถำ้กรรมกำรตรวจรบัพสัดุบำงคนไม่ยอมรบัพสัดุโดยท ำควำมเห็นแยง้ไวใ้หเ้สนอ

หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัเพือ่พจิำรณำสัง่กำร ถำ้หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัสัง่กำรใหร้บัพสัดุ

นั้นไว ้จึงด ำเนนิกำรตำม (4) หรือ (5) แลว้แต่กรณี

หนำ้ทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนซ้ือหรืองำนจำ้ง 
ขอ้ 

175

102



103

ภา
ยใ
น 

3
วัน

ท า
กา

ร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(องค์ประชุม)

มตอิงค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที่ 1

: รับพสัดไุว้  ถือวา่สง่มอบถกูต้อง ณ วนัท่ีสง่
: ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ 

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบและส่ังการ

ทราบ
(ตามมต)ิ

สั่งการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน

รับไว้เฉพาะท่ีถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทกึความเหน็แย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพื่อส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

o Work flow กำรตรวจรบัพสัดุที่เป็นงำนซ้ือหรือจำ้งทัว่ไป

103



(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูค้วบคุมงำนก่อสรำ้งของผูร้บัจำ้ง

ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำร

(2) ตรวจสอบรำยงำนกำรปฏิบติังำนของผูร้บัจำ้ง และเหตุกำรณแ์วดลอ้ม

ที่ผูค้วบคุมงำนของหน่วยงำนของรฐัรำยงำน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรำยกำร

ละเอียดและขอ้ก ำหนดในสญัญำหรือขอ้ตกลงทุกสปัดำห ์รวมทั้งรบัทรำบหรือ

พิจำรณำกำรสัง่หยุดงำน หรือพกังำนของผูค้วบคุมงำน แลว้รำยงำนหวัหนำ้ 

หน่วยงำนของรฐัเพือ่พจิำรณำสัง่กำรต่อไป 

(3) ใหค้ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุหรือกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

ตรวจรบัพสัดุออกตรวจงำนจำ้ง ณ สถำนที่ที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำหรือที่ตกลงให้

ท ำงำนจำ้งนั้นๆ ตำมเวลำที่เหมำะสมและเห็นสมควร และจัดท ำบนัทึกผล

กำรออกตรวจงำนจำ้งนั้นไวเ้พือ่เป็นหลกัฐำนดว้ย

หนำ้ทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุ

ในงำนจำ้งก่อสรำ้ง
ขอ้ 

176
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(4) นอกจำกกำรด ำเนนิกำรตำม (1) และ (2) ในกรณี

มีขอ้สงสยัหรือมีกรณีทีเ่ห็นว่ำ แบบรูป รำยกำรละเอียดและ

ขอ้ก ำหนดในสญัญำมีขอ้ควำมคลำดเคลือ่นเล็กนอ้ย หรือไม่เป็นไป

ตำมหลกัวิชำกำรช่ำง ใหม้ีอ ำนำจสัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เติม หรือ

ตดัทอนงำนจำ้งไดต้ำมทีเ่ห็นสมควร และตำมหลกัวิชำกำรช่ำง 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรละเอียด 

(5) โดยปกติใหต้รวจผลงำนทีผู่ร้บัจำ้งส่งมอบภำยใน 3 วนัท ำกำร 

นบัแต่วนัทีป่ระธำน กรรมกำรไดร้บัทรำบกำรส่งมอบงำน และ

ใหท้ ำกำรตรวจรบัใหเ้สร็จสิ้ นไปโดยเร็วทีสุ่ด 

หนำ้ทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนจำ้งก่อสรำ้ง

ขอ้ 

176
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ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุเห็นว่ำผลงำนทีส่่งมอบทั้งหมดหรืองวดใด

ก็ตำมไม่เป็นไป ตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดและขอ้ก ำหนดในสญัญำ ใหร้ำยงำนหวัหนำ้

หน่วยงำนของรฐัผ่ำนหวัหนำ้เจำ้หนำ้ที ่เพือ่ทรำบหรือสัง่กำร แลว้แต่กรณี

(7) ในกรณีทีก่รรมกำรตรวจรบัพสัดุบำงคน ไม่ยอมรบังำนโดยท ำควำมเห็นแยง้ไว้

ใหเ้สนอหวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัเพือ่พิจำรณำสัง่กำร ถำ้หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัสัง่กำร

ใหต้รวจรบังำนจำ้งนั้นไว ้จึงจะด ำเนนิกำรตำม (6)

(6) เมือ่ตรวจเห็นว่ำเป็นกำรถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตำมแบบรูป

รำยกำรละเอียดและ ขอ้ก ำหนดในสญัญำหรือขอ้ตกลงแลว้ ใหถ้อืว่ำ

ผูร้บัจำ้งส่งมอบงำนครบถว้นตั้งแต่วนัทีผู่ร้บัจำ้งส่งงำนจำ้งนั้น และใหท้ ำใบรบัรองผล

กำรปฏิบติังำนทั้งหมดหรือเฉพำะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนอย่ำงนอ้ย 

2 ฉบบั มอบใหแ้ก่ผูร้บัจำ้ง 1 ฉบบั และเจำ้หนำ้ที ่1 ฉบบั เพือ่ท ำกำรเบกิจ่ำยเงิน

ตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงินของหน่วยงำนของรฐั และรำยงำนใหห้วัหนำ้

หน่วยงำนของรฐัทรำบ

หนำ้ทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนจำ้งก่อสรำ้ง

ขอ้ 

176
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กำรบริหำรสญัญำและกำรตรวจรบัพสัดุ 

➢ งำนก่อสรำ้งทีม่ีขั้นตอนด ำเนนิกำรเป็นระยะๆ 

จ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมงำนอย่ำงใกลชิ้ด หรือมีเงือ่นไข

กำรจ่ำยเงินเป็นงวดตำมควำมกำ้วหนำ้

ใหม้ีผูค้วบคุมงำน

➢ ค่ำตอบแทน กระทรวงกำรคลงัก ำหนด

(หนงัสือกระทรวงกำรคลงั ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 61)

มำตรำ 

101
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ในกำรจำ้งก่อสรำ้งแต่ละครั้งทีม่ีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร     

เป็นระยะๆ อนัจ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมงำนอย่ำงใกลชิ้ด หรือ

มีเงือ่นไขกำรจ่ำยเงินเป็นงวดตำมควำมกำ้วหนำ้ของงำน 

oใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรฐัแต่งตั้งผูค้วบคุมงำนทีม่ีควำมรู ้    

ควำมช ำนำญทำงดำ้นช่ำงตำมลกัษณะของงำนก่อสรำ้งจำก.........

กำรแต่งตั้งผูค้วบคุมงำนจำ้งก่อสรำ้ง

ขอ้ 

177

• ขำ้รำชกำร

• ลูกจำ้งประจ ำ

• พนกังำนรำชกำร • พนกังำนมหำวิทยำลยั

• พนกังำนของรฐั
• พนกังำนของหน่วยงำน

ของรฐัท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืน

➢ ของหน่วยงำนของรฐันั้น (หน่วยงำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง) หรือ

➢ ของหน่วยงำนของรฐัแห่งอ่ืน ตามทีไ่ดรั้บความยนิยอมจากหัวหนา้

หน่วยงานของรัฐทีผู่นั้น้สังกัดแลว้
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กำรแต่งตั้งผูค้วบคุมงำนจำ้งก่อสรำ้ง

ขอ้ 

177

o ในกรณีทีล่กัษณะของงำนก่อสรำ้งมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู ้

ควำมช ำนำญหลำยดำ้น จะแต่งตั้งผูค้วบคุมงำนเฉพำะดำ้นหรือ

เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้

o ผูค้วบคุมงำนควรมีคุณวุฒิตำมทีผู่อ้อกแบบเสนอแนะ และ  

โดยปกติจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ำ่กว่ำระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพ

o ในกรณีจ ำเป็นจะตอ้งจำ้งผูใ้หบ้ริกำรควบคุมงำนก่อสรำ้งเป็น     

ผูค้วบคุมงำน ใหด้ ำเนินกำรจำ้งโดยถอืปฏิบติัตำมหมวด 4

(จำ้งควบคุมงำนก่อสรำ้ง)
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(1) ตรวจและควบคุมงำน ณ สถำนที่ที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ หรือที่ตกลงใหท้ ำงำน

จำ้งนั้นๆ ทุกวนัใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดและขอ้ก ำหนดในสญัญำ

ทุกประกำร

o โดยสัง่เปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เติมหรือตดัทอนงำนจำ้งไดต้ำมที่เห็นสมควร 

และตำมหลกัวิชำช่ำง เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร ละเอียด และ

ขอ้ก ำหนดในสญัญำ

หนำ้ทีข่องผูค้วบคุมงำนขอ้ 

178

o ถำ้ผูร้บัจำ้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตำม ก็สัง่ใหห้ยุดงำนนั้นเฉพำะส่วนหนึง่ส่วนใด 

หรือทั้งหมดแลว้แต่กรณีไวก่้อน จนกว่ำผูร้บัจำ้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตำมค ำสัง่

o และใหร้ำยงำนคณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุหรือผูที้่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำ

หนำ้ที่รบัผิดชอบกำรบริหำรสญัญำหรือขอ้ตกลงหรือกำรตรวจรบัพสัดุที่เป็น

งำนจำ้งก่อสรำ้งทนัที
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o หรือเป็นท่ีคำดหมำยไดว่้ำ ถงึแมว่้ำงำนนั้นจะได้

เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรละเอียด และขอ้ก ำหนด 

ในสญัญำ แต่เมือ่ส ำเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแข็งแรง 

หรือไม่เป็นไปตำมหลกัวิชำช่ำงที่ดีหรือไม่ปลอดภยั 

ใหส้ัง่พกังำนนั้นไวก่้อน

o แลว้รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุหรือหรือ 

ผูที้่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่รบัผิดชอบกำรบริหำร

สญัญำหรือขอ้ตกลง หรือกำรตรวจรบัพสัดุที่เป็นงำน

จำ้งก่อสรำ้งโดยเร็ว

หนำ้ทีข่องผูค้วบคุมงำน
ขอ้ 

178

(2) ในกรณีทีป่รำกฏว่ำแบบรูปรำยกำรละเอียด หรือขอ้ก ำหนดในสญัญำ   

มีขอ้ควำมขดักนั

111



หนำ้ทีข่องผูค้วบคุมงำน
ขอ้ 

178

o อย่ำงนอ้ย 2 ฉบบั เพือ่รำยงำนใหค้ณะกรรมกำร

ตรวจรบัพสัดุหรือผูที้่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่

รบัผิดชอบกำรบริหำรสญัญำหรือขอ้ตกลง หรือกำร

ตรวจรบัพสัดุที่เป็นงำนจำ้งก่อสรำ้งทรำบทุกสปัดำห์

o และเก็บรกัษำไวเ้พือ่มอบใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่เมือ่เสร็จ

งำนแต่ละงวด โดยถอืว่ำเป็นเอกสำรส ำคญัของทำง

รำชกำรเพือ่ประกอบกำรตรวจสอบของผูม้ีหนำ้ที่

(3) จดบนัทึกสภำพกำรปฏิบติังำนของผูร้บัจำ้งและเหตุกำรณแ์วดลอ้มเป็น

รำยวนั พรอ้มทั้งผลกำรปฏิบติังำน หรือกำรหยุดงำนและสำเหตุที่มีกำรหยุดงำน

o กำรบนัทึกกำรปฏิบติังำนของผูร้บัจำ้ง  ใหร้ะบุรำยละเอียดขั้นตอนกำร

ปฏิบติังำนและวสัดุที่ใชด้ว้ย
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หนำ้ทีข่องผูค้วบคุมงำนขอ้ 

178

o ใหร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของผูร้บัจำ้งว่ำ

เป็นไปตำมสญัญำหรือไม่

o โดยรำยงำนไปยงัคณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุ

หรือผูที้ไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่รบัผิดชอบ

กำรบริหำรสญัญำหรือขอ้ตกลงหรือกำรตรวจรบั

พสัดุทีเ่ป็นงำนจำ้งก่อสรำ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำ

กำร นบัแต่วนัถงึก ำหนดนั้นๆ

(4) ในวนัก ำหนดเริม่งำนของผูร้บัจำ้งตำมสญัญำและในวนัถึงก ำหนด

ส่งมอบงำนแต่ละงวด
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
(องค์ประชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบ

ท าใบรับรอง
ผลการปฏบิัตงิาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ

ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง

ทัง้หมด / เฉพาะงวด

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบหรือส่ังการ

ทราบ
(ตามมต)ิ

สั่งการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

มตอิงค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทกึความเหน็แย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพื่อส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันท่ีส่ง

o Work flow กำรตรวจรบัพสัดุที่เป็นงำนก่อสรำ้ง
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ใหห้น่วยงำนของรฐั

➢ “แจง้กำรเรียกค่ำปรบั” ตำมสญัญำหรือขอ้ตกลง

จำกคู่สญัญำภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัถดัจำก 

วนัครบก ำหนดส่งมอบ

➢ เมือ่คู่สญัญำไดส่้งมอบพสัดุ   ใหห้น่วยงำนของรฐั

“บอกสงวนสิทธ์ิกำรเรียกค่ำปรบั” ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนั้นดว้ย

o กรณีท่ีสญัญำหรือขอ้ตกลงไดค้รบก ำหนดส่งมอบแลว้ และ  

มีค่ำปรบัเกิดข้ึน

กำรแจง้กำรเรียกค่ำปรบั

กำรสงวนสิทธิกำรเรียกค่ำปรบั ขอ้ 

181

แจง้

ปรบั
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา ข้อ 182

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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กำรบอกเลิกสญัญำ

o กำรตกลงเลิกสญัญำ กระท ำไดเ้ฉพำะทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงำนของรฐัโดยตรง

หรือเพือ่ประโยชนส์ำธำรณะ หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงำนของรฐั

ในกำรทีจ่ะปฏิบติัตำมสญัญำหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป

1. เหตุตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด

2. เหตุอนัเช่ือไดว่้ำผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้ง         

ไม่สำมำรถส่งมอบงำนไดภ้ำยในเวลำที่ก ำหนด

3. เหตุอ่ืนตำมที่ก ำหนดใน พ.ร.บ. 

หรือในสญัญำหรือขอ้ตกลง

4. เหตุอ่ืนตำมระเบียบ

ที่รฐัมนตรีก ำหนด

มำตรำ 

103
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o เวน้แต่ คู่สญัญำจะไดย้ินยอมเสียค่ำปรบัให้

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ใหพ้จิำรณำผ่อนปรนกำรบอกเลิกสญัญำได้

เท่ำทีจ่ ำเป็น

➢ นอกจำกกำรบอกเลิกสญัญำหรือขอ้ตกลงตำมมำตรำ 103

หำกปรำกฏว่ำ คู่สญัญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมสญัญำหรือขอ้ตกลงได้

และจะตอ้งมีกำรปรบัตำมสญัญำหรือขอ้ตกลงนั้น 

➢ หำกจ ำนวนเงินค่ำปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่ำพสัดุหรือค่ำจำ้ง 

o พจิำรณำด ำเนินกำรบอกเลิกสญัญำหรือ

ขอ้ตกลง ให้

หน่วยงำน

ของรฐั

กำรบอกเลิกสญัญำกรณีค่ำปรบัจะเกิน 10%ขอ้ 

183
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ติดต่อสอบถามเพิม่เติม
กองการพสัดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

Call center โทร. 02-270-6400 กด 3 หรือ
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 

4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”
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